
 

Th«ng b¸o b¸n thanh lý 

§¹i sø qu¸n Ph¸p t¹i ViÖt Nam th«ng b¸o sÏ b¸n thanh lý mét xe « t«: 

 M« t¶ tµi s¶n:  

- Xe « t« hiÖu AUDI 

- KiÓu : A6 2.0 

- N¨m ®¨ng ký : 2010 
-    Sè kilomet ®· ch¹y : 54547km 

 

 
 



§iÒu kiÖn thanh lý 
1/ ViÖc b¸n thanh lý kh«ng kÌm theo ®iÒu kiÖn b¶o hµnh cho tµi s¶n 

2/ Người mua cã thÓ liªn hÖ anh Nguyễn Mạnh Tiến (§T: 39 44 57 63 hoặc 09 13 

04 88 00) ®Ó xem xe tõ thø hai ®Õn thø s¸u t¹i §¹i sø qu¸n Ph¸p, 57 TrÇn Hng 

§¹o. 
3/ Cã thÓ tr¶ gi¸ b»ng tiÒn VN§ ®Ó trong phong b× d¸n kÝn, ghi râ hä tªn, göi qua 

lÔ t©n cña §¹i sø qu¸n Ph¸p. Phong b× ®Ò göi Trưởng Ban quản lý chung vµ ghi 
râ: 

“§¬n xin mua xe « t« AUDI A6 cña §¹i sø qu¸n Ph¸p 

KH¤NG MỞ” 

4/ Thêi h¹n cuèi göi ®¬n xin mua: 17h00 thứ sáu 05/10/2018 

5/ Không đơn mua xe nào được chấp nhận sau thời hạn nêu trên. 

6/ Tất cả các nhân viên của Đại sứ quán được giao trách nhiệm tổ chức việc bán xe 

không được mua xe dưới mọi hình thức mua trực tiếp hay qua người trung gian 

(điều khoản 175 của bộ luật hình sự) 

7/ Người được chọn sÏ cã thêi gian 2 ngµy sau khi nhËn th«ng b¸o ®Ó ®Õn gÆp §¹i 

sø qu¸n Ph¸p lµm thñ tôc mua. Sau thêi h¹n nµy nếu người được chọn không đến 

làm thủ tục, người tr¶ cao thø hai sÏ lµ người mua tiÕp theo.  

8/ Cũng trong vòng 2 ngày sau khi được thông báo, người được mua xe sẽ phải trả 

tiền bằng chuyển khoản vào tài khoản VND của Đại sứ quán Pháp.   

9/ Một khoản lÖ phÝ 6% gi¸ b¸n sẽ được tÝnh bởi §ại sứ qu¸n. 

10/ Người mua xe không được hưởng miễn trừ thuế và sẽ phải trả các loại thuế 

cho các cơ quan chức năng  theo đúng quy định của luật pháp Việt nam.  

Hµ néi, ngµy 05/09/2018 


