REKLAMNÍ PROSTOR

Aukce: 2020AA008

Renault Megane 1,6I
Vyvolávací cena: 18 000,- 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: 11
Moje cena:

Kód: 92313
Vydraženo:

2007
2017
145393
1598
82
benzín
Individuální dovoz Německo
0%
modrá
VF1LM1R0H36708447

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.
Autobazar Car Aukce
01/2021
Tónovaná skla, Tažné zařízení, Senzor stěračů, Posilovač řízení, Palubní počítač, Nastavitelný volant, Mlhovky, Klimatizace manuální,
ESP, El. zrcátka, El. okna, Centrální zamykání s DO, Autorádio s CD přehrávačem, Al. kola, Airbagy 6x, ABS
Vozidlo bylo v době prohlídky poškozené, zkušební jízda neprovedena. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za
pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Svítí diagnostická kontrolka motoru. Nepravidelný volnoběh, značné vibrace. Po
odpojení náhradního zdroje motor zhasíná. Výkon motoru nelze posoudit provozem. Koroze výfukového potrubí. Motorový prostor
silně znečištěný. Spojka funkční, nelze posoudit provozem. Převodovka Řazení rychlostních stupňů v klidu funkční, dobré. Nutná
celková kontrola. Rozvodovka, přídavné převody, kloubové hřídele Nelze posoudit. Nutná celková kontrola. Přední náprava + mech.
řízení Nelze posoudit provozem. Odřené lité disky kol. Doporučena celková kontrola. Zadní náprava Nelze posoudit provozem.
Odřené lité disky kol. Doporučena celková kontrola. Brzdový systém Nelze posoudit provozem. Koroze brzdových kotoučů. Snížený
účinek parkovací brzdy. Nutná kontrola. Skříň karoserie Karoserie poškozená, po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná
provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, po opravě laku, oděrky, škrábance. LP blatník, oděrky laku. LP dveře, oděrky laku,
promáčkliny ve spodní části. LZ dveře, oděrky laku, drobné promáčkliny. LZ blatník, odřený a deformovaný lem, oděrky, škrábance.
Víko zav. prostoru, mnohočetné škrábance, vady laku. PZ blatník + bočnice, po opravě, odřený a deformovaný. PZ dveře, po opravě,
odřené, chybí klika, škrábance. PP dveře, po opravě, nelze zavřít, poškozená klika. Příslušenství a výbava karoserie Interiér silně
opotřebovaný, znečištěný velmi silně, vlhkost, plíseň. Zakódované rádio. Nefunkční stahovačka okna PP dveří. Funkci AC nelze z
důvodu nízké vnější teploty objektivně posoudit. Poškozené čelní sklo, nutná výměna. Poškozené sklo L zpětného zrcátka. LP
světlomet, poškozené držáky. Přední nárazník poškozený. Zadní nárazník poškozený. Závady dle předávacího protokolu: poškozený
přední + zadní nárazník + levý zadní nárazník + pravý zadní blatník, chybí klika dveří + krytky, svítí všechny kontrolky poškozené
pravé zadní dveře, celkové poškození laku, ohnutá anténa, znečištěná sedadla - politá, nefunkční rádio - bez kódu, silně znečištěný
interiér, poškozené sedadlo řidiče, velmi špatný start, nepravidelný chod motoru, odřená litá kola, zpuchřelé všechny pneu
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