REKLAMNÍ PROSTOR

Aukce: CA 19-11-06R

Peugeot 5008 1,6 EHDI AT
Vyvolávací cena: 90 000,- Kč
První registrace
První registrace ČR
Stav ukazatele km
Zdvihový objem (ccm)
Výkon (kw)
Palivo
Původ
Sazba DPH
Barva
VIN

Poznámka
Umístění
vozidla
STK
Výbava
vozidla

Stav vozidla

Dokumenty

Poznámky:

Aukční číslo: 9
Moje cena:

Kód: 6876

Vydraženo:

2012
2015
204386
1560
82
nafta
Individuální dovoz Francie
0%
šedá metalíza
VF30A9HR8CS106146

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. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura.
POZOR: K vozu nebylo odevzdáno ORV!
Autobazar Car Aukce
09/2018
Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, El. okna, El. zrcátka, Autorádio, Navigace,
Palubní počítač, Airbagy 6x, Klimatizace automatická, ABS, ESP, Tempomat, Senzor stěračů, Parkovací senzory, Litá kola
Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Netěsnosti, prolínání
motorového oleje, zejména ve spojích hadice k intercooleru. Povrchová koroze výfukového potrubí. Izolace kapoty motoru napadaná
do motorového prostoru. Doporučena kontrola. Převodovka Robotizovaná. Řazení rychlostních stupňů funkční. Při rozjezdu nebo
pomalém popojíždění převodovka poměrně výrazně cuká. Doporučena celková kontrola. Rozvodovka, přídavné převody, kloubové
hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v
kulových čepech a čepech řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřený LP litý disk kola. Zadní náprava Běžné provozní
vůle v uložení. Zvětšené vůle v táhlech stabilizátoru. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků
kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda nefunkční (elektromechanická). Skříň karoserie Karoserie
po opravě, poškozená, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, poškozená, proražená,
poškozená tepelná a zvuková izolace. LP blatník, oděrky, škrábance, rýhy, po opravě laku. LP dveře, po výměně. LZ dveře, oděrky
laku, důlek u kliky. LZ blatník, odřený lem, promáčkliny. L bočnice, odřená u nárazníku. Víko zav. prostoru, oděrky, promáčkliny. PZ
blatník + bočnice, po opravě, odřený a deformovaný lem blatníku. PZ dveře, po opravě laku, četné povrchové škrábance, chybí
ochranná lišta. PP dveře, po opravě, četné povrchové škrábance. PP blatník, po opravě laku, povrchové škrábance. Příslušenství a
výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silněji. Poškozené odkládací prostory před zadními sedadly. Chybí roleta
zav. prostoru. Nefunkční klimatizace. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Odřené plastové kryty zpětných zrcátek. Přední nárazník,
po opravě laku, běžná provozní poškození. Zadní nárazník, po opravě laku, na několika místech odřený. Další výbava- robotická
převodovka, Závady dle předávacího protokolu: poškozená kapota, chybí lišta PZ dveří, odřený PZ blatník, poškozené osvětlení RZ,
chybí anténa, poškozený interiér, vybitá AKu, svítí závada brzd + ruční brzda, poškozený prostor v kufru, poškozená podlaha ve
voze.
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