REKLAMNÍ PROSTOR

Aukce: CA 19-08-14R

Renault Megane 1,6I 82KW
Vyvolávací cena: 30 000,- 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: 31

Kód: 22162

Vydraženo:

2006
2007
161370
1598
82
benzín
Individuální dovoz země nezjištěna
0%
zelená metalíza
VF1BM1R0H35770362

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
2017
Převodovka mechanická pětistupňová, Centrální zamykání, Airbagy 2x, ABS, El. okna, Mlhovky, Klimatizace automatická, Parkovací
senzor zadní, El. zrcátka, Autorádio
Vozidlo v době prohlídky pojízdné, vizuálně nepoškozené. Motor /spojka/ převodovka Provozní náplně (množství oleje v motoru+
množství chladící kapaliny v nádobce) před jízdou zkontrolovány. Vždy nezbytná další podrobná kontrola včetně výměn provozních
náplní a příslušenství dle servisního plánu příslušného vozidla! Startování zastudena i zatepla bez problému, řazení převodů v rámci
omezené zkušební jízdy zhoršené, spojka vystavuje a neprokluzuje - více opotřebená, v zátěži nelze vyloučit prokluz, subjektivně
nesnížený výkon, kontrolka MIL nesvítí. Karoserie Oděrky karoserie, na více místech poškození, poškozené plasty – vystárnuté od
slunce, zašlé přední světlomety, Příslušenství zvedák – rezerva – stav nezjištěn Kola, brzdy, řízení Brzdové obložení: přední 50 %
zadní 30 % silně orezlé kotouče po delším odstavení Tlumiče opotřebené, vůle na řízení a podvozku zvýšené, účinnost brzd dobrá.
Disky ALU Pneu: RIKEN letní 205/50 R17 cca 3 až 4 mm, s únikem tlaku Interiér,ovladače, elektroinstalace Interiér: více opotřebený
a ušpiněný. Provozní osvětlení funkční. Ostřikovače+stěrače + zrcátka – 4x el. stahovačky OK Rádio nefunkční. Klimatizace nechladí
– zjevný únik chladiva od kompresoru, nutná kontrola a servis. Topení neověřeno. Diagnostika: základní OBD2 - Readiness kódy :
OK Uložené chyby v ŘJ motoru: 0 Závady dle předávacího protokolu: neplatná STK, sjeté PNEU, interiér znečištěný, drobné provozní
škrábance,
SK
TP

