REKLAMNÍ PROSTOR

Aukce: CA-FO2020052001

Škoda Yeti (5L) 2.0 TDI EU5, Ambition
Outdoor 4x4
Vyvolávací cena: 313 000,- Kč
První registrace
Stav ukazatele km
Druh karoserie
Výkon (kw)
Zdvihový objem (ccm)
Sazba DPH
VIN
Umístění

Výbava
vozidla

Moje cena:

Aukční číslo: 1 Kód: TMBLD75L0F6024740
Vydraženo:

2015-01
123153
SUV
103
1968
21%
TMBLD75L0F6024740

182 00
pohon 4x4, zadní světla LED, tažné zařízení
abs, airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový,
audiosystém Blues (rádio/CD přehrávač MP3 kompatibilní), druh pohonu: pohon všech kol, držadlo řadicí/volicí páky kůže, držák
nápojů vpředu, dveře s světlo výstraž., elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), ﬁltr pevných částic,
houkačka dvoutón., imobilizér, kapsa odkl. výměnný (Unibag), karoserie: 5-dv., klimatizace Climatic, kontr. systém tlaku v pneu,
lampička na čtení, lišty ochr. boč., Maxi-DOT Display, motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI DPF, nosič střeš. podél., opěrka hlavy za. střed,
opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box), opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za., osvětlení vnitř. za.,
ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Špatné cesty, pedál z ušlechtilé oceli Sport-Design, pomocný systém řidiče: asistent
rozjezdu do kopce (Hill-Holder), pomocný systém řidiče: Oﬀ-Road-Assistent, prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS),
protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., pásy bezpeč. vpředu výškově nastav., předpínač pásu, převodovka 6rychl., regulátor rychl. (tempomat), regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rozvor 2578 mm, Disky LM, s nízkou úrovní
škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 5, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově
nastav., servořízení, skla boč. za. a sklo za. tón. (SunSet), skříňka odkl. s funkce chlad., sloupek řízení (volant) nastav. (vertikální /
axiální), směrovka v zrcátko vněj. integr., spouštěč okna el. vpředu, stěrač s senzor dešťový, stěrač skla za., světlo denní potkáv.
odpojit., světlomet mlhový, systém sedadel vzadu (Varioﬂex), trysky ostřikovače skla vyhř., uchycení Isoﬁx pro dětská sedačka,
uchycení Isoﬁx pro dětská sedačka na sedadlo za., ukazatel teploty vněj., volant (kůže - 3-paprsky), zamykání centr., zařízení pro
čištění světlometu (Ostřik. zaříz.)(ukazatel hladiny kapaliny Ostřik. zaříz. / SWA), zařízení přívěsu závěs. (odním.koule), zařízení
výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., zásuvka (12V-zásuvka) v prostor
zavazadl./ložný, úprava modelu (facelift)

Speciální výbava

Poškození

Barevná
vrstva

rezervní kolo jako nouzové kolo, speciální lakování bílá Candy, zařízení park. za.(Maxi-DOT Display)
Čelní sklo Poškození od odletujícího kamení Opravit
Přední část vozidla Poškození od odletujícího kamení Opravit
B sloupek levý Jamka Opravit
Rám dveří pravý Deformace Opravit
B sloupek pravý Škrábance Lakovat
Dveře přední pravé Jamka Opravit
Přední nárazník Nadstandardní prvek Vyměnit
Hrana LP dveří Škrábance Lakovat
Kryt L prahu Škrábance Vyměnit
Bočnice zadní pravá Škrábance Lakovat
Přídavný koberec LP Opotřebení Vyměnit
Přístrojová deska Otvor Vyměnit
Motor Zvýšená kouřivost Kontrola
Celková plocha karoserie Polepy Odstranit
LP blatník 139μ
LP dveře 120μ
LZ bok 130μ
LZ dveře 137μ
PP blatník 164μ
PP dveře 128μ
PZ bok 128μ
PZ dveře 135μ
P víko 189μ
Střecha 129μ
Z víko 144μ
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