REKLAMNÍ PROSTOR

Aukce: 2020AA011

Seat Leon 2,0 TDI FR
Vyvolávací cena: 60 000,- 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: 5
Moje cena:

Kód: 22275
Vydraženo:

2007
2018
211997
1968
125
nafta
Individuální dovoz Německo
0%
černá
VSSZZZ1PZ7R028294

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.
Autobazar Car Aukce
09/2020
Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, El. okna, El. zrcátka,
Audio originál, Airbagy 8x, Klimatizace automatická, ABS, ESP, Tempomat, Litá kola
Vozidlo bylo v době prohlídky nepojízdné. Stav počítadla ujeté vzdálenosti 211 997 km Motor + spojka Motor, start nemožný, ani za
pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Motor točí. Funkčnost a výkon motoru nelze posoudit jízdou. Dle PP vadný DPF.
Povrchová koroze výfukového potrubí. Doporučena celková kontrola, případně oprava. Spojka, nelze posoudit provozem.
Převodovka Manuální – 6°. Řazení rychlostních stupňů v klidu funkční, dobré. Nelze posoudit provozem. Nutná kontrola.
Rozvodovka, přídavné převody, kloubové hřídele Nelze posoudit provozem. Nutná kontrola. Přední náprava + mech. řízení Nelze
posoudit provozem. Odřený LP litý disk kola. Nutná kontrola. Zadní náprava Nelze posoudit provozem. Běžné provozní opotřebení
litých disků kol. Nutná kontrola. Brzdový systém Nelze posoudit provozem. Koroze brzdových kotoučů. Doporučena celková
kontrola. Skříň karoserie Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky,
poškozená tepelná a zvuková izolace. LP blatník, oděrky, mírná promáčklina. LZ dveře, oděrky laku, škrábance, drobné
promáčkliny. LZ blatník, oděrky laku, drobné promáčkliny. PZ blatník + bočnice, oděrky laku. PZ dveře, oděrky, povrchové
škrábance. PP blatník, oděrky laku, drobné promáčkliny. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný
silněji. Palubní el. výbava funkční, funkci AC + ostatní výbavy nelze posoudit. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Poškozené sklo
LP mlhového světlometu. Zadní nárazník, odřený P roh, běžná provozní poškození laku Závady dle předávacího protokolu: nelze
nastartovat - nepojízdné, vadné DPF, plíseň v kufru, poškozené lité kolo PP + odřené, interiér znečištěn, prasklá sedačka řidiče,
prasklý zadní nárazník, oděrky a škrábance po celém voze
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