REKLAMNÍ PROSTOR

Aukce: UH20191112

Kia Cee´d 1.6 CVVT 92 kW
Vyvolávací cena: 60 000,- Kč
První registrace
Stav ukazatele km
Registrační značka
Druh karoserie
Výkon (kw)
Zdvihový objem (ccm)
Sazba DPH
VIN

Umístění

Pneumatiky

Poškození

Barevná vrstva
Dokumenty

Poznámky:

Aukční číslo: 6
Moje cena:

Kód: 8T05530

Vydraženo:

2008-05
166822
8T0 5530
N1 Kombi
92 kW
1591 ccm
0%
U5YFF52228L028213

Uherské Hradiště
LP L - Atlas Green 205/55 R16 60%
PP L - Atlas Green 205/55 R16 60%
LZ L - Atlas Green 205/55 R16 60%
PZ L - Atlas Green 205/55 R16 60%
R Dojezdové kolo
Motor + spojka
Motor funkční, nepravidelný chod, start pomocí agregátu dobrý, slabý akumulátor. Výkon motoru odpovídá typu. Drobné prolínání
provozních kapalin. Koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Doporučena kontrola skupiny.
Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě.
Převodovka
Řazení rychlostních stupňů plynulé, funkční. Dále běžné provozní opotřebení skupiny.
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.
Běžné provozní opotřebení litých disků kol.
Zadní náprava
Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Koroze
podvozkových dílů.
Brzdový systém
Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Doporučená kontrola systému.
Skříň karoserie
Karoserie po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku, koroze.
LP blatník oprava laku, LZ dveře oprava karoserie a laku, LZ blatník oprava laku, PZ dveře a PZ blatník oprava laku.
Příslušenství a výbava karoserie
Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Klimatizace v době prohlídky funkční. Matné kryty předních světlometů. Přední nárazník
běžné provozní oděrky. Zadní nárazník běžné provozní oděrky. Zasklené plochy nepoškozeny, čelní sklo drobné provozní praskliny a
oděrky.
Oprava laku a karoserie dle popisu

