REKLAMNÍ PROSTOR

Aukce: VWFS AUKCE 20-05-22

Skoda Fabia Combi (NJ5) 1.0 TSI EU6d-T, Ambition
(EURO 6d-TEMP)
Vyvolávací cena: 250 000,- 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: 9 Kód: 1138966
Vydraženo:

2019-01-30
13862
7AJ5180
Kombi
81
999
21%
TMBJR6NJ0KZ085886

Porsche Praha Prosek
neuvedeno
neuvedeno

Standardní výbava

Výbava vozidla

airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag strana řidiče/spolujezdce, anténa střešní, asistent brzdový, audiosystém Blues
(rádio/CD přehrávač MP3 kompatibilní)(audio přípojka Line-In (USB) v konzola stř.), clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč.
vpravo s zrcátko, elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), ﬁltr prachový a pylový, houkačka
dvoutón., imobilizér, karoserie: 5-dv., kličky dveří vnější barva vozidla, kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru / roleta,
lavice sedadlová za. skláp. 1/3-2/3, motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI, opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za., ovládání dálk. pro
zamykání centr., paket Výbavy: Green tec, pneu - oprav.sada, pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy
City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), potah sedadla / čalounění: látka Ambition šedá, počítač palub., prosklení tón.,
protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., převodovka 6-rychl., regulátor vlečného
momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d-TEMP, schránka na
brýle, schránka odkl./přiruční pod sedadla vpředu, sedadlo vpředu levý výškově nastav., servořízení, sloupek řízení (volant)
nastav. (vertikální / axiální), spouštěč okna el. vpředu, start/stop systém, stěrač skla za., světlo denní potkáv., světlomet mlhový,
uchycení Isoﬁx pro dětská sedačka, uchycení Isoﬁx pro dětská sedačka na sedadlo za., ukazatel multifunkční, ukazatel teploty
vněj., zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., oba, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný, úprava
modelu (facelift)

Speciální výbava
Maxi-DOT Display, metalíza-lakování, nosič střeš. podél., opěrka ruky stř. vpředu, paket Výbavy: Plus(klimatizace, držadlo
řadicí/volicí páky kůže, madlo ruční páky brzdy kůže, volant (kůže - 3-paprsky), vybavení interiéru: vložky ozd. černá Piano,
černá), regulátor rychl. (tempomat), rohožky podlah. textilní, ráfek z leh. slitiny 6x15 (Matone), trysky ostřikovače skla vyhř.,
vyhřív. sedadla vpředu, zařízení park. za., zařízení přívěsu závěs. (odním.koule)

Pneumatiky

Poškození

Umístění

Značka

Rozměr

Typ

Hloubka

Pneu na vozidle - Levá přední pneu

Dunlop

185/60 R 15

Zimní

7

Pneu na vozidle - Pravá přední pneu

Dunlop

185/60 R 15

Zimní

7

Pneu na vozidle - Levá zadní pneu

Dunlop

185/60 R 15

Zimní

7

Pneu na vozidle - Pravá zadní pneu

Dunlop

185/60 R 15

Zimní

7

Rezervní pneu - Kolo plnohodnotné ocelové

Dunlop

185/60 R 15

8

Umístění

Typ

Oprava

Čelní sklo

Poškození od odletujícího kamení

Opravit

Blatník přední levý

Škrábance

Lakovat

Dveře přední levé

Škrábance

Lakovat

Celková plocha karoserie

Škrábance

Vyleštit

Barevná vrstva

Údaje o vozidle

Dokumenty a
příslušenství

Dokumenty

Poznámky:

LP blatník

170μ

LP dveře

170μ

LZ bok

180μ

LZ dveře

170μ

PP blatník

160μ

PP dveře

180μ

PZ bok

170μ

PZ dveře

170μ

P víko

190μ

Střecha

170μ

Z víko

160μ

VIN

TMBJR6NJ0KZ085886

Tovární znacka (vý robce)

Skoda

Obchodní oznacení

Fabia Combi (NJ5)

Provedení

1.0 TSI EU6d-T, Ambition (EURO 6d-TEMP)

Max. vý kon (kW)

81

Zdvih. objem

999

Typ karoserie

Kombi

Převodovka

Manuální

První registrace

2019-01-30

Platnost technické kontroly

2023-01

Stav tachometru

13863

Barva

Šedá

Počet dverí

5

Druh paliva

Benzín

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

ano

Počet klíčů k vozidlu

2

26630-TP1
26630-TP2

