REKLAMNÍ PROSTOR

Aukce: CA 19-04-13K

Audi A4 3,0 TDI QUATTRO AVANT AUTOMAT
Vyvolávací cena: 196 000,- Kč
První registrace
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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
03/2020
Centrální zamykání, 4 x 4, ABS, ESP, Xenonová světla, Mlhovky, Převodovka automatická, El. okna, Airbagy 6x, Navigace,
Klimatizace automatická, Sedadla kůže, Sedadla vyhřívaná přední, El. stavitelná P sedadla, Parkovací senzor přední, Parkovací
senzor zadní, Autorádio s CD přehrávačem, Tažné zařízení
Vozidlo v době prohlídky pojízdné, vizuálně nepoškozené. Motor /převodovka Startování zastudena i zatepla bez problému, výměna
oleje v 7/18 dle štítku, svítila kontrolka motoru – chyba P 201500 (potenciometr klapky v sacím potrubí – obvyklá závada Audi,
snadno řešitelná) po vymazání a zkušební jízdě se již neprojevila. Převodovka v rámci omezené zkušební jízdy a diagnostika její
řídící jednotky – v pořádku, nutný další servis popř. výměna náplně. 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,bez známek přelakování Příslušenství zvedák - trojúhelník-lékárnička Kola, brzdy,
řízení Brzdové obložení: přední 80 % zadní 50 % opotřebené tlumiče, účinnost brzd bez výhrad Disky ALU Pneu: 225/50 R17 přední
Michelin 6 mm zadní Pirelli 6 mm – zimní Interiér,ovladače, elektroinstalace Provozní osvětlení, stěrače, stahovačky, parkovací
senzory, rádio, klima – funkční. V ostřikovači chyběla voda. Diagnostika paměti závad VŠECH 30 řídících jednotek nevykazuje
žádnou zapsanou chybu. Zhodnocení Krátká zkušební jízda omezena místními podmínkami do cca 40 až 50 km/h a cca 1 km
Závady dle předávacího protokolu: svítí kontrolka elektroinstalace motoru, provozní oděrky a škrábance,
TP
CERTG

