REKLAMNÍ PROSTOR

Aukce: 2019K007

Volkswagen Caddy LIFE 1,9 TDI 55KW
Vyvolávací cena: 19 000,- Kč
První registrace
První registrace ČR
Stav ukazatele km
Zdvihový objem (ccm)
Výkon (kw)
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Původ
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Poznámka
Umístění
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Stav vozidla
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55
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0%
modrá metalíza
WV2ZZZ2KZ7X050109

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
08/2020
Převodovka mechanická pětistupňová, Centrální zamykání, Mlhovky, Airbagy 2x, Elektricky spouštěná okna přední, Autorádio, El.
zrcátka, Klimatizace manuální, Tažné zařízení
Vozidlo v době prohlídky pojízdné, vizuálně lehce poškozené. 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, subjektivně nesnížený výkon, kontrolka MIL nesvítí. Hlučnější
výfuk, nepravidelný běh motoru, motorový prostor více znečistěn. Vadný (opotřebený) setrvačník. Karoserie Oděrky karoserie, na
více místech poškození, na poškozených lemech dveří a blatníků koroze, odlišný odstín PP blatníku prasklé čelní sklo, poškozený
přední nárazník, PP světlo a víko motorového prostoru, chybí výplň PP dveří a zadního víka zavazadlového prostoru. Příslušenství
zvedák – rezerva (stav nezjišťován) Kola, brzdy, řízení Brzdové obložení: nezjištěno, nutná podrobnější kontrola. Tlumiče silně
opotřebené, větší vůle na řízení a podvozku, účinnost brzd ještě dobrá Disky PLECH (orezlé) Pneu: 195/65 R15 zimní Barum přední 4
m, zadní 3 mm Interiér,ovladače, elektroinstalace Provozní osvětlení funkční. Interiér: silně opotřebený a ušpiněný, potrhané
sedačky. Svítí kontrolky servořízení, brzd a airbagu. Ostřikovače+stěrače – přední stěrač funkční, ostřik bez vody, zadní nefukční
Rádio hraje.Nefukční centrální zamykání a ovládání el. zrcátka na pravých předních dveřích. Klimatizace nechladí – nutná kontrola a
servis. Topení neověřeno. Diagnostika: základní OBD2 - Readiness kódy : OK Uložené chyby v ŘJ motoru: 1 – váha vzduchu (emisně
validní chyba) Rozšířená: motor/airbagy,brzdy : nefunkční ABS (snímače na kolech), vadné žhaviče, chyba airbagu spolujezdce.
Dodatečně montované zadní park. senzory – nefunkční. Závady dle předávacího protokolu: interiér znečištěný, chybí tapícírung PP
dveří, drobná koroze přední kapoty, poškozené blatníky, prasklé čelní sklo, poškozený přední nárazník, svítí airbag+servis+esp,
škrábance po celém voze,
TP

