REKLAMNÍ PROSTOR

Aukce: VWFS AUKCE 20-03-25 OP

Volkswagen Crafter Skříň (SY) (2017-->) 2.0 TDI
EU6, FWD
Vyvolávací cena: 665 000,- Kč
První registrace
Stav ukazatele km
Registrační značka
Druh karoserie
Výkon (kw)
Zdvihový objem (ccm)
Sazba DPH
VIN

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

Moje cena:

Aukční číslo: 13 Kód: 1213656
Vydraženo:

2019-09-23
13199
4ST0875
Dodávka
103
1968
21%
WV1ZZZSYZK9046428

Porsche Praha Prosek
neuvedeno
neuvedeno

Standardní výbava

Výbava vozidla

airbag strana řidiče, druh pohonu: pohon př., držadlo vstup. na sloupek za. za. levý, držadlo vstup. na sloupek za. za. vpravo,
dveře posuv. prostor pro náklad/spolucestujícího vpravo, dveře za. křídlové bez prosklení, dvoutón. - houkačka, elektron. stabiliz.
systém (ESP), ﬁltr pevných částic, imobilizér (elektronický), karoserie/nástavba skříň výškový prostor, krytina podlah. v kabina
řidiče: pryž, madla A-sloupky, maximální celková hmotnost 3,50 t, motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI, mřížka chladiče s lišta chrom.
nahoře, nádrž paliv.: 75 Ltr., nárazník vpředu v šedá s kryt v barvě vozu, osvětlení prostoru nákl./ pro cestující LED, pneu oprav.sada, pomocný systém řidiče: asistent brzdový (HBA), pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce, pomocný
systém řidiče: asistent stability při bočním větru, potah sedadla / čalounění: látka, protiblok. brzd. systém (ABS), převodovka 6rychl., registrace nákl. automobilu, regulace světlometů, rozvor 3640 mm, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí
Euro 6, servořízení elektromech., sklo atermické, sloupek řízení (volant) nastav., Součinitel odporu vzduchu (C)-hodnota-obložení
podvozku, spouštěč okna el. vpředu, start/stop systém motor, stěna ložn. prostoru odděl. vysoké bez okno, svítilny vnitř. v kabina
řidiče: LED, světla směr. LED v zrcátko vněj. integr., světlo konc. mlhové, Systém SCR (Technologie AdBlue), ukazatel
multifunkční plus, upínací oka ložný prostor, verze karoserie: vysoká střecha v barvě vozu, zamykání centr. s ovládání dálk. a
ovládání vnitř., zařízení výstražné pro pás bezpeč. (strana řidiče), zrcátko vněj. konvexní, levý, zrcátko vněj. konvexní, vpravo,
zásuvky (12V-zásuvka) v kabina řidiče: (2 kus)

Speciální výbava
audiosystém Composition Audio (rádio, SD karty-rozhraní, MP3 funkce opakovaného přehrání)(mobilní telefon rozhraní
Bluetooth), klimatizace Climatic (kabina řidiče:), obložení v ložném prostoru/prostoru pro cest.: dřevo vysoké, paket Odkládaní
2(místa odkl.: 2 DIN šachta vpředu pod obložení stropu, svítilny vnitř. v kabina řidiče: lampička na čtení vpředu), Park-DistanceControl vpředu a za., přihrádka odkl. přes kabina řidiče: (přístup ze zavazadelníku), regulátor rychl. (tempomat) včetně omezovač
rychlosti, rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou včetně nářadí a zvedák vozidla(nářadí a zvedák vozidla), rádiový klíč (2)
skláp., sedadla v řidičově kabině: dvojsedadlo spolujezdce s schránka odkl./přiruční a opěradlo sedadla k stolek odkl. skláp.,
sedadla v řidičově kabině: sedadlo řidiče komfort, sklo čelní vyhř., spínač akumulátoru hlav., světlomet LED(světlo denní potkáv.
LED), zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř.

Pneumatiky

Umístění

Značka

Rozměr

Typ

Hloubka

Pneu na vozidle - Levá přední pneu

Continental

205/75 R 16

Letní

7

Pneu na vozidle - Pravá přední pneu

Continental

205/75 R 16

Letní

7

Pneu na vozidle - Levá zadní pneu

Continental

205/75 R 16

Letní

7

Pneu na vozidle - Pravá zadní pneu

Continental

205/75 R 16

Letní

7

Rezervní pneu - Kolo plnohodnotné ocelové

Continental

205/75 R 16

7

Poškození

Barevná vrstva

Údaje o vozidle

Dokumenty a
příslušenství

Dokumenty

Poznámky:

Umístění

Typ

Oprava

Čelní sklo

Poškození od odletujícího kamení

Opravit

Dveře zadní pravé

Deformace

Opravit

Přední nárazník

Deformace

Vyměnit

Přední část vozidla

Poškození od odletujícího kamení

Opravit

Celková plocha karoserie

Škrábance

Vyleštit

Interiér

Znečištěno

Čištění

Střední plocha karoserie

Polepy

Odstranit

Nákladový prostor

Deformace

Opravit

Klíč od vozidla

Chybí

Doplnit/dodat

LP blatník

120μ

LP dveře

120μ

LZ bok

120μ

LZ dveře

0μ

PP blatník

122μ

PP dveře

120μ

PZ bok

120μ

PZ dveře

120μ

P víko

120μ

Střecha

122μ

Z víko

120μ

VIN

WV1ZZZSYZK9046428

Tovární znacka (vý robce)

Volkswagen

Obchodní oznacení

Crafter Skříň (SY) (2017-->)

Provedení

2.0 TDI EU6, FWD

Max. vý kon (kW)

103

Zdvih. objem

1968

Typ karoserie

Dodávka

Převodovka

Manuální

První registrace

2019-09-23

Platnost technické kontroly

2023-09

Stav tachometru

13224

Barva

Bílá

Počet dverí

4

Druh paliva

Nafta

Chladící kapalina

V intervalu

Stav oleje

V intervalu

Servisní knížka k dispozici

Elektronická

Osvědčení o registraci vozidla

ano

Návod k obsluze

ano

Zvedák a sada nářadí

ano

Povinná výbava

ne

Počet klíčů k vozidlu

1

25079-TP1
25079-TP2

