REKLAMNÍ PROSTOR

Aukce: 2019AA018

Volkswagen Touran 1,9 TDI BM
Vyvolávací cena: 49 000,- 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

Dokumenty

Poznámky:

Moje cena:

Aukční číslo: 63

Kód: 92264

Vydraženo:

2009
2012
272807
1896
77
nafta
Individuální dovoz Německo
0%
stříbrná metalíza
WVGZZZ1TZ9W094045

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
02/2020
Tónovaná skla, Tempomat, Sedadla vyhřívaná přední, Palubní počítač, Posilovač řízení, Navigace, nastavitelný volant, Mlhovky,
Klimatizace manuální, Hagusy, ESP, Elektricky spouštěná okna přední, El. zrcátka, Centrální zamykání s DO, Autorádio s CD
přehrávačem, Airbagy 10x, ABS
Vozidlo bylo v době prohlídky velmi omezeně nepojízdné. Zkušební jízda však nebyla provedena. Motor + spojka Motor funkční, start
dobrý. Svítí diagnostická kontrolka motoru. Výrazně zvýšená hlučnost + vibrace motoru. Další provoz se nedoporučuje, hrozí
poškození motoru. Nutná celková kontrola + oprava. Spojka, funkční, jízdou neposouzena. Nutná kontrola. Převodovka Řazení
rychlostních stupňů v klidu funkční, dobré. Nelze posoudit jízdou. Doporučena kontrola. Rozvodovka, přídavné převody, kloubové
hřídele Nelze posoudit jízdou. Doporučena kontrola. Přední náprava + mech. řízení Nelze posoudit jízdou. Běžné provozní opotřebení
ocelových disků kol. Doporučena kontrola. Zadní náprava Nelze posoudit jízdou. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol.
Doporučena kontrola. Brzdový systém Účinnost provozní brzdy nelze posoudit. Koroze brzdových kotoučů. Snížená účinnost
ocelových disků kol. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku.
Kapota motoru, lak oprýskaný od kamínků, drobné promáčkliny. PZ blatník + bočnice, po opravě, bočnice odřená + deformovaná u
lampy. PZ dveře, po opravě. PP dveře, po opravě laku. PP blatník, oděrky, škrábance. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně
opotřebovaný, znečištěný silněji. Ventilátor topení funkční pouze na nejvyšší rychlost. Klimatizace v době prohlídky funkční. Zav.
prostor, odčalouněná celá P strana. Čelní sklo, prasklina v zorném poli řidiče. Poškozená PZ lampa. Přední nárazník, poškozený +
svařený v P části. Zadní nárazník, silně odřený P bok. Závady dle předávacího protokolu: svítí závada motoru - nepravidelný chod
motoru, poškozené zadní světlo, zadní nárazník, zadníblatník, odstrojený zavazadlový prostor
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