REKLAMNÍ PROSTOR

Aukce: CA 19-08-14R

Citroën C3 1,4 HDI
Vyvolávací cena: 9 000,- 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: 59
Moje cena:

Kód: 92266
Vydraženo:

2003
2019
154182
1398
50
nafta
Individuální dovoz Francie
0%
ﬁalová
VF7FC8HXB26513609

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. POZOR: K vozu nebylo odevzdáno ORV!
Autobazar Car Aukce
02/2019
Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Elektricky spouštěná okna přední, El.
zrcátka, Autorádio, Airbagy 4x, Klimatizace manuální, ABS
VVozidlo bylo v době prohlídky nepojízdné. Motor + spojka Motor start nemožný, ani za pomoci náhradního zdroje, vadný
akumulátor. Netěsnosti, prolínání motorového oleje ve spojích. Povrchová koroze výfukového potrubí. Doporučena celková kontrola,
případně oprava. Spojka, nelze posoudit provozem. Nutná kontrola. Převodovka Řazení rychlostních stupňů v klidu funkční, dobré.
Doporučena kontrola. Rozvodovka, přídavné převody, kloubové hřídele Nelze posoudit provozem. Doporučena kontrola. Přední
náprava + mech. řízení Nelze posoudit provozem. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol + plastové kryty. Doporučena
kontrola. Zadní náprava Nelze posoudit provozem. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol + plastové kryty. Doporučena
kontrola. Brzdový systém Nelze posoudit provozem. Nutná kontrola. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžně provozně
opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, po opravě. LP blatník, po opravě laku, poškozený,
deformovaný. LP dveře, oděrky, promáčkliny ve spodní části. LZ dveře, po opravě laku, četné promáčkliny. LZ blatník + bočnice,
četné promáčkliny. Víko zav. prostoru, promáčkliny s poškozením laku. PZ blatník, odřený lem. PZ dveře, po opravě, oděrky,
škrábance. PP dveře, po opravě, oděrky, promáčkliny, tuhý chod v pantech. PP blatník, po opravě, oděrky, škrábance. Střecha, četné
drobné promáčkliny. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silněji. Propálená zadní sedadla.
Funkci a účinnost klimatizace nelze posoudit. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. PZ lampa, poškozené sklo. LP světlomet,
poškozené sklo. Přední nárazník, četná provozní poškození. Zadní nárazník, mnohočetná provozní poškození. Závady dle
předávacího protokolu: promáčklý LP blatník + PP + Lz dveře, promáčklé dveře kufru, odřený zadní nárazník, odřený l práh, prasklý
+ ulomený plast pře. nárazník(lízátko), promáčklý LZ blatník + LP dveře, prasklé LP světlo, chybí sklo na LP blinkru(boční), propálená
zadní sedačka, sedačka řidiče - poškozena, zadní odkládací prostor (díry), odřené PZ zrcátko, čelní sklo od kamínků, střecha
poškozena od krup
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