REKLAMNÍ PROSTOR

Aukce: CA 19-08-14R

BMW X3 XDRIVE 3,0 D AT
Vyvolávací cena: 176 000,- 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:

Aukční číslo: 25
Moje cena:

Kód: 92240

Vydraženo:

2010
2010
243857
2993
160
nafta
Zakoupeno nové v ČR
21%
šedá metalíza
WBAPD91000WH78480

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
04/2018
Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Xenonová světla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, El.
okna, El. zrcátka, Autorádio, Palubní počítač, Airbagy 10x, Sedadla vyhřívaná přední, Klimatizace automatická, Senzor stěračů,
Sedadla kůže, ABS, DTC, Tempomat, Litá kola, Tažné zařízení, Parkovací senzor zadní, 4 x 4, Hagusy, Převodovka automatická
Vozidlo bylo v době prohlídky nepojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný
akumulátor. Zkušební jízdu nelze provést. Výkon motoru nelze posoudit. Motor po odpojení náhradního zdroje ihned zhasíná, nelze
udržet v chodu. Střídavě se rozsvěcují a pohasínají všechny kontrolky. Povrchová koroze výfukového potrubí. Nutná celková
kontrola. Převodovka Automatická. Nelze posoudit provozem. Svítí kontrolka převodovky. Doporučena kontrola. Rozvodovka,
přídavné převody, kloubové hřídele Nelze posoudit provozem. Svítí kontrolka pohonu 4x4. Doporučena kontrola. Přední náprava +
mech. řízení Nelze posoudit jízdou. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Doporučena kontrola. Zadní náprava Nelze posoudit
jízdou. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Doporučena kontrola. Brzdový systém Účinnost provozní brzdy nelze posoudit.
Koroze brzdových kotoučů. Svítí kontrolka ABS + DTC. Doporučena kontrola. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžně provozně
opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. LP dveře, po opravě, oděrky. LZ dveře, po opravě, oděrky laku. LZ blatník +
bočnice, po opravě, rýha u lampy v délce cca 20cm. PZ blatník + bočnice, po opravě. PZ dveře, po opravě laku. PP blatník, po
opravě laku. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Svítí kontrolka funkčnosti airbagů.
Nefunkční klimatizace. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Nefunkční el. palubní výbava. Nefunkční přední světlomety. Přední
nárazník, odřený P roh + lem, provozní poškození laku. Zadní nárazník, po opravě laku, provozní oděrky. Závady dle předávacího
protokolu: provozní oděrky laku, čelní sklo od kamínků
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