REKLAMNÍ PROSTOR

Aukce: CA 19-04-13K

Hyundai IX 35 2,0I 120KW
Vyvolávací cena: 155 000,- Kč
První registrace
První registrace ČR
Stav ukazatele km
Zdvihový objem (ccm)
Výkon (kw)
Palivo
Původ
Sazba DPH
Barva
VIN
Poznámka
Umístění
STK
Výbava
vozidla

Stav vozidla
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Poznámky:
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2010
125675
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120
benzín
Zakoupeno nové v ČR
0%
černá metalíza
U5YZU81BCBL029805

U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd
ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme.
Autobazar Car Aukce
06/2020
Převodovka mechanická pětistupňová, 4 x 4, ABS, ESP, Centrální zamykání, Airbagy 6x, Al. kola, Klimatizace automatická,
Autorádio, Mlhovky, Parkovací senzor zadní, El. okna, Mlhovky, Multifunkční volant
Vozidlo v době prohlídky pojízdné, vizuálně lehce poškozené. Motor /převodovka Startování zastudena i zatepla jen s vnějším
zdrojem – vadné aku. Řazení převodovky v rámci omezené zkušení jízdy v pořádku, opotřebenější spojka – možnost prokluzu v
zatížení, při kontrole se problém neprojevil. Diagnosticky pohon 4 x4 funkční, v paměti ŘJ 4x4 chyba komunikace „U“ pravděpodobně nepodstatná – nutná další diagnostika. Provozní náplně (olej motor+chlazení+servo je-li přístupné) před jízdou
zkontrolovány, nutná další podrobná kontrola včetně výměn provozních náplní a příslušenství dle servisního plánu příslušného
vozidla. Karoserie Oděrky karoserie, lehké poškození přední nárazník, bez zjevných známek přelakování Příslušenství zvedák –
trojúhelník – rezerva - Kola, brzdy, řízení Brzdové obložení: přední 10 % zadní 0 % na výměnu,tlumiče opotřebené, vůle na řízení, a
podvozku zvýšené, účinnost brzd ještě vyhovující – nutná kontrola a servis. Disky ALU Pneu: 225/60 R17 Bridgestone Blizzak zimní
přední 4 mm zadní 5 mm Interiér,ovladače, elektroinstalace Interiér: běžně opotřebený. Ostřikovače+stěrače + zrcátka, 4x el.
stahovačky – funkční Rádio hraje. Klimatizace chladí – nutná kontrola a servis. Topení neověřeno. Diagnostika: základní OBD2 Readiness kódy : OK Uložené chyby v ŘJ motoru: 0 Kompletní diagnostika všech ŘJ – bez zapsaných chyb Zhodnocení Krátká
zkušební jízda omezena místními podmínkami do cca 40 až 50 km/h a cca 1 km Závady dle předávacího protokolu: interiér mírně
znečištěný, drobné provozní oděrky laku, nesvítí dioda v LP zrcátku, zamykají se dveře, vybitá AKU,
SK
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