REKLAMNÍ PROSTOR

Aukce: CA 20-02-12 R

Ford Focus COMBI 1,6 TDCI 80KW
Vyvolávací cena: 15 000,- 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:

Moje cena:

Aukční číslo: 17

Kód: 6871

Vydraženo:

2006
2008
234565
1560
80
nafta
Nezjištěno
0%
stříbrná
WF0WXXGCDW6J57656

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 předáno ORV!!!!
Autobazar Car Aukce
11/2016
Centrální zamykání, Tónovaná skla, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Elektricky spouštěná okna přední, El. zrcátka, Autorádio,
Navigace, Palubní počítač, Airbagy 6x, Klimatizace manuální, ABS, ESP, Litá kola
Vozidlo bylo v době prohlídky nepojízdné – defekt PZ pneu. Stav počítadla ujeté vzdálenosti 234 565 km Motor + spojka Motor
funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Nízká hladina motorového oleje. Výkon motoru
nelze posoudit provozem. Povrchová koroze výfukového potrubí. Poškozený vrchní plastový kryt motoru. Nutná celková kontrola
skupiny. Spojka, funkční, nelze posoudit provozem. Doporučena kontrola. Převodovka Nelze posoudit provozem. Řazení rychlostních
stupňů v klidu funkční, dobré. Doporučena celková kontrola. Rozvodovka, přídavné převody, kloubové hřídele Nelze posoudit
provozem. Doporučena kontrola Přední náprava + mech. řízení Nelze posoudit provozem. Amatérsky lakované lité disky kol černou
barvou. Doporučena kontrola. Zadní náprava Nelze posoudit provozem. Amatérsky lakované lité disky kol černou barvou. Poškozený
plášť PZ pneumatiky. Doporučena kontrola. Brzdový systém Nelze posoudit provozem. Koroze brzdových kotoučů. Nutná kontrola.
Skříň karoserie Karoserie poškozená, po opravě laku, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota
motoru, oděrky, škrábance. LP blatník, poškozený, odřený a deformovaný. LP dveře, po opravě laku, odřené a mírně deformované
ve spodní části, poškozený zámek. LZ blatník, po opravě laku, povrchově odřený lem. PZ blatník, mírně odřený a mírně
deformovaný lem. PZ dveře, oděrky laku. PP dveře, odřené a mírně deformované ve spodní části, chybí zámek. PP blatník, odřený a
deformovaný. Příslušenství a výzbroj karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silně, vlhkost, zápach, plíseň. Propálené
sedadlo řidiče. Zakódované rádio. Nefunkční klimatizace. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Přední nárazník, po opravě, na
několika místech odřený. Zadní nárazník, běžné provozní oděrky. Ve vozidle 2x náhradní zimní pneu Kleber 195/65 R15, THP cca
20%
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