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Анхны үнэ                                                  – 25 сая төгрөг 
Үйлдвэрлэсэн он                                      – 2011 
Үйлдвэрлэсэн улс                                     - Америк 
Өнгө                                                            – Мөнгөлөг 
Зориулалт                                                 – Ачаа/суудал 
Арлын дугаар                                  – 1FTFW1EF5BFB06021 
Хөдөлгүүрийн багтаамж                    - cc 6200 /бензин/  
Хөтлөгч тэнхлэгийн төрөл                 – 4WD 
Жолооны хүрд                                     - зүүн 
Өнгө үзэмж, сэв                                  - Сайн 
Гүйлт                                                      – 40519 
Хурдны хайрцагны төрөл                - Автомат 
Гэрэл дохио                                        - Бүрэн 
Толь                                                      – Бүрэн 
 
Үзлэг хийх үед; Өнгө үзэмж техникийн байдал сайн, 
хөдөлгүүр, хурдны хайрцаг, явах анги, жолооны 
удирдлагын механизмын ажиллагаа сайн, хянах, 
хэмжих хэрэгслийн ажиллагаа хэвийн, 4 дугуй, нөөц 
дугуйнуудын хээний гүн стандарт шаардлага 
хангасан. 
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2 Лэнд Ровер  
Дисковери-3 
LR3 V6SE 

05-23 УБК Анхны үнэ – 10,0 сая төгрөг 
Үйлдвэрлэсэн он – 2008  
Үйлдвэрлэсэн улс - Англи  
Өнгө – Мөнгөлөг  
Зориулалт – Суудал 
Арлын дугаар – SALLAAA448A472908  
Хөдөлгүүрийн багтаамж – 4000сс /бензин/  
Хөтлөгч тэнхлэгийн төрөл – 4WD  
Жолооны хүрд - зүүн  
Өнгө үзэмж, сэв – баруун урд хойд хаалга 
сэвтэй  
Гүйлт – 61700км 
Хурдны хайрцагны төрөл - Автомат  
Гэрэл дохио - Бүрэн  
Толь – Бүрэн  
Үзлэг хийх үед; Өнгө үзэмж техникийн 
байдал сайн, хөдөлгүүр, хурдны хайрцаг, 
явах анги, жолооны удирдлагын 
механизмын ажиллагаа сайн, хянах, 
хэмжих хэрэгслийн ажиллагаа хэвийн, 4 
дугуй, нөөц дугуйнуудын хээний гүн 
стандарт шаардлага хангасан 
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3 Лэнд Ровер  
Дисковери-3 
LR3 V6SE 

85-17 УБЕ Анхны үнэ – 10,0 сая төгрөг 
Үйлдвэрлэсэн он – 2008  
Үйлдвэрлэсэн улс - Англи  
Өнгө – Хар 
Зориулалт – Суудал 
Арлын дугаар – SALLAAA448A482863  
Хөдөлгүүрийн багтаамж – 4000сс /бензин/  
Хөтлөгч тэнхлэгийн төрөл – 4WD  
Жолооны хүрд - зүүн  
Өнгө үзэмж, сэв –  Сайн 
Гүйлт – 82000км 
Хурдны хайрцагны төрөл - Автомат  
Гэрэл дохио - Бүрэн  
Толь – Бүрэн  
Үзлэг хийх үед; Өнгө үзэмж техникийн 
байдал сайн, хөдөлгүүр, хурдны хайрцаг, 
явах анги, жолооны удирдлагын 
механизмын ажиллагаа сайн, хянах, 
хэмжих хэрэгслийн ажиллагаа хэвийн, 4 
дугуй, нөөц дугуйнуудын хээний гүн 
стандарт шаардлага хангасан 
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4 Лэнд Ровер  
Дисковери-4 
LR4 V8SE 

92-70 УНЗ Анхны үнэ – 20,0 сая төгрөг 
Үйлдвэрлэсэн он – 2010  
Үйлдвэрлэсэн улс - Англи  
Өнгө – Боронзон 
Зориулалт – Суудал 
Арлын дугаар – SALLAAAD4AA534728 
Хөдөлгүүрийн багтаамж – 5000сс /бензин/  
Хөтлөгч тэнхлэгийн төрөл – 4WD  
Жолооны хүрд - зүүн  
Өнгө үзэмж, сэв – Сайн 
Гүйлт – 83000км 
Хурдны хайрцагны төрөл - Автомат  
Гэрэл дохио - Бүрэн  
Толь – Бүрэн  
Үзлэг хийх үед; Өнгө үзэмж техникийн 
байдал сайн, хөдөлгүүр, хурдны хайрцаг, 
явах анги, жолооны удирдлагын 
механизмын ажиллагаа сайн, хянах, урд 
шил цуурсан,хэмжих хэрэгслийн ажиллагаа 
хэвийн, 4 дугуй, нөөц дугуйнуудын хээний 
гүн стандарт шаардлага хангасан 
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