REKLAMNÍ PROSTOR

Aukce: VWFS AUKCE 20-03-23

Volkswagen Passat Variant (3G5) 2.0 TDI
BMT/Start-Stopp EU6, Highline
Vyvolávací cena: 475 000,- Kč
První registrace
Stav ukazatele km
Registrační značka
Druh karoserie
Výkon (kw)
Zdvihový objem (ccm)
Sazba DPH
VIN

Umístění
vozidla
Zdroj
Poslední
servisní
kontrola datum
Poslední
servisní
kontrola - stav
km

2017-02-10
87025
6AA3749
Kombi
140
1968
21%
WVWZZZ3CZHE135428

Porsche Praha Prosek
PS
2019-01-02

58628 Km

Moje cena:

Aukční číslo:
12
Vydraženo:

Kód: 1020892

Standardní výbava

Výbava vozidla

airbag boč. za., airbag hlavový vpředu a za. včetně airbag boč. vpředu, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce
odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, audiosystém Composition Media (Touchscreen, rádio/CD přehrávač,
MP3, Bluetooth), brzda park. el., clony sluneč. s zrcátko (osvětl.)(clona sluneč. levý s zrcátko (osvětl.), clona sluneč. vpravo s
zrcátko (osvětl.)), displej pro hladina kapaliny nádrže ostřikovače, druh pohonu: pohon př., držadlo řadicí/volicí páky kůže, dálkové
otevírání dveře za. výklop., elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), ﬁltr pevných částic, ﬁltr
prachový a pylový s ﬁltr s aktivním uhlím, houkačka dvoutón., imobilizér (elektronický), indikátor kontroly tlaku v pneumatikách,
karoserie: 4-dv., klimatizace Climatronic 3-zónový, kličky dveří vnější barva vozidla, komfortní sedadla vpředu, kryt zavaz. prostoru
/ roleta, lampičky na čtení vpředu a za. LED, lišty chrom. na boční skla, lišty dveří ochr. spodní chrom., lišty nástupní vpředu a za.
(ocel ušlech.), lékárnička a trojúhelník výstraž., motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI, multimediální přípojka AUX-IN, mříž zavaz. prostoru
dělicí (síť), nekuřácká-sada, nosič střeš. podél. stříbrný, nárazník barva vozidla, s lišty chrom., nárazník lak., omezovač rychlosti,
opěra beder. a seřízení sklon opěradla vpředu, levý el. nastav., opěradla sedadla za. s dálkové otevírání sklop., opěradlo sedadla
za. dělený s opěrka ruky stř., opěrka ruky stř. vpředu, opěrky hlavy za. (3-krát), opěry páteře beder. vpředu, osvětlení regist.
značky LED, osvětlení zavazadl. prostoru, otvor pro ulož. lyží (opěrka ruky stř. za.), paket Chrom 2(chromovaný dekor spínač
světel, chromovaný dekor přepínač spouštěče okna / nastavení zrcátka), paket Výbavy: světlo + výhled, paket Zima(trysky
ostřikovače skla vyhř., vyhřív. sedadla vpředu), Park-Distance-Control (vpředu a za.), pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat
(ACC) s systém pozorování okolí (Front assist, do 210 km/h)(pomocný systém řidiče: systém pozorování okolí (Front assist) s
funkce nouzové brzdy City), pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce, pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi
Collision Brake), pomocný systém řidiče: sledování pozornosti řidiče (Driver Attention Alert), potah sedadla / čalounění:
Alcantara/kůže, protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pás bezpeč. 3-bodový za. střed, pásy bezpeč. vpředu s
předpínač pásu, výškově nastav., převodovka 6-rychl., rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou (lehká slitina), rohožky podlah.
textilní, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6, sedadla vpředu výškově nastav., sedadlo za. dělený / skláp.,
servořízení řízený elektron. (Servotronic), sklo za. vyhř., sklo čelní vrstvené sklo tón., skříňka odkl. s funkce chlad., sloupek řízení
(volant) mech. nastav., nastavení výškové/podél., směrovka v zrcátko vněj. integr., spouštěč okna el. vpředu a za., start/stop
systém, stěrač s senzor dešťový, stěrač skla za., svítilny za. LED, tón., světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlo
konc. mlhové, světlomet mlhový s integrovanému světlomet natáč. (mlhový), taška odkl. na opěradla sedadel př., uchycení Isoﬁx
pro dětská sedačka na sedadlo za., ukazatel multifunkční Premium (barevný displej), ukazatel teploty vněj., vybavení Highline,
vybavení interiéru: vložky ozd. hliník kartáčován, zamykání centr. s ovládání dálk., zrcátko vněj. asfér., levý, zrcátko vněj. el.
nastav. a vyhř., zrcátko vněj. lak., zrcátko vněj. s funkcí aut. spouštění, vpravo, zrcátko vněj. s ztmavování automat., levý, zrcátko
zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka 12V v prostor zavazadl./ložný

Speciální výbava
kamera zpětná, nosné tyče pro nosič střeš. podél. eloxovaný(nosič střeš. podél. stříbrný), obložení stropu, bílá (St. Tropez),
osvětlení Ambiente(osvětlení Ambiente obložení dveří), paket Výbavy: Easy Open(systém vypínání/startování Keyless Access, víko
zavaz. prostoru / dveře za. výklop. el. ovládaný - Easy Open (otevření, ovl. senzorem)), paket Zrcátko(zrcátko vněj. el. sklopný,
zrcátko vněj. s osvětlení okolí, zrcátko vněj. s ztmavování automat., levý), prosklení za. tón. (65 %), ráfek z leh. slitiny 7x17
(Nivelles, černá leštěný), sedadlo vpředu levý s masážní funkcí, speciální lakování Pure-White, světlomet LED s dynamicky natáč.
světlomety(světlo denní potkáv. LED, zařízení pro čištění světlometu (Ostřik. zaříz.)), systém ochrany cestujících proaktivní, volant
vyhř. (kůže) s multifunkce, zásuvka 230V

Pneumatiky

Poškození

Barevná vrstva

Umístění

Značka

Rozměr

Typ

Hloubka

Pneu na vozidle - Levá přední pneu

Hankook

215/55 R 17

Zimní

4

Pneu na vozidle - Pravá přední pneu

Hankook

215/55 R 17

Zimní

4

Pneu na vozidle - Levá zadní pneu

Hankook

215/55 R 17

Zimní

4

Pneu na vozidle - Pravá zadní pneu

Hankook

215/55 R 17

Zimní

4

Rezervní pneu - Kolo plnohodnotné hliníkové

Continental

215/55 R 17

7

Umístění

Typ

Oprava

Přední nárazník

Škrábance

Lakovat

Disk LP kola

Škrábance

Opravit

Rám dveří levý

Jamka

Opravit

Zadní nárazník

Škrábance

Lakovat

Disk PP kola

Škrábance

Opravit

Větrací mřížka středového tunelu

Nekompletní

Vyměnit

Celková plocha karoserie

Škrábance

Vyleštit

Servisní prohlídka

Chybí

Provést

Přední část vozidla

Poškození od odletujícího kamení

Opravit

Interiér

Znečištěno

Čištění

LP blatník

131μ

LP dveře

147μ

LZ bok

214μ

LZ dveře

151μ

PP blatník

130μ

PP dveře

137μ

PZ bok

200μ

PZ dveře

139μ

P víko

130μ

Střecha

124μ

Z víko

114μ

Údaje o vozidle

Dokumenty a
příslušenství

Dokumenty

Poznámky:

VIN

WVWZZZ3CZHE135428

Tovární znacka (vý robce)

Volkswagen

Obchodní oznacení

Passat Variant (3G5)

Provedení

2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Highline

Max. vý kon (kW)

140

Zdvih. objem

1968

Typ karoserie

Kombi

Převodovka

Manuální

První registrace

2017-02-10

Platnost technické kontroly

2021-02

Stav tachometru

87025

Barva

Bílá

Počet dverí

5

Druh paliva

Nafta

Chladící kapalina

V intervalu

Stav oleje

V intervalu

Servisní knížka k dispozici

Ano

Osvědčení o registraci vozidla

ano

Návod k obsluze

ano

Zvedák a sada nářadí

ano

Povinná výbava

ano

Počet klíčů k vozidlu

2

23865-TP1
23865-TP2

