REKLAMNÍ PROSTOR

Aukce: VWFS AUKCE 20-05-22

Skoda Fabia Combi (NJ5) 1.0 TSI EU6, Style Green
Tec
Vyvolávací cena: 187 000,- 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: 16 Kód: 1157340
Vydraženo:

2017-09-08
33998
6AK9383
Kombi
81
999
21%
TMBJR6NJ6JZ034732

Porsche Praha Prosek

neuvedeno

neuvedeno

Standardní výbava

Výbava vozidla

airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag strana řidiče/spolujezdce, anténa střešní, asistent brzdový, clona sluneč. levý s zrcátko,
clona sluneč. vpravo s zrcátko, Easy Start (Keyless Easy Entry), elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz.
systém (ESP), ﬁltr prachový a pylový, houkačka dvoutón., imobilizér, karoserie: 5-dv., klimatizace autom.(ﬁltr s aktivním uhlím
(čistič zápachu)), kličky dveří vnější barva vozidla, kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru / roleta, lavice sedadlová za.
skláp. 1/3-2/3, Maxi-DOT Display, motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI, opěrka ruky stř. vpředu, opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za.,
ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Výbavy: Green tec, pomocný systém řidiče: asistent dálkových světel, pomocný systém
řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), potah sedadla / čalounění: látka Style
černá, počítač palub., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., převodovka 6rychl., regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6,
schránka na brýle, schránka odkl./přiruční pod sedadla vpředu, sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo
výškově nastav., servořízení, sloupek řízení (volant) nastav. (vertikální / axiální), spouštěč okna el. vpředu, spouštěč okna el. za.,
start/stop systém, stěrač skla za., světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlo denní potkáv. LED, světlomet - optická
čočka, světlomet mlhový, uchycení Isoﬁx pro dětská sedačka, uchycení Isoﬁx pro dětská sedačka na sedadlo za., ukazatel teploty
vněj., volant (kůže - 3-paprsky)(vybavení interiéru: vložky ozd. černá Piano, černá), zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el.
nastav. a vyhř., oba, zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný

Speciální výbava
Audio-navigační systém Amundsen, kamera zpětná, nosič střeš. podél., paket Výbavy: Advance(pomocný systém řidiče: zapnutí
automat. pro světlo potkáv. (regulace dosvitu světla), světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), stěrač s senzor dešťový,
zařízení park. vpředu a za., systém vypínání/startování Kessy, zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat.), paket Výbavy: Plus(skla
boč. za. a sklo za. tón. (SunSet), 6 reproduktor, vybavení interiéru: vložky ozd. černá Piano, černá, vyhřív. sedadla vpředu, držadlo
řadicí/volicí páky kůže, madlo ruční páky brzdy kůže, volant (kůže - 3-paprsky)), pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat
(ACC) s aktivní radar s funkcí Front Assistent (do 160 km/h), pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder),
pomocný systém řidiče: sledování pozornosti řidiče (Driver Attention Alert), rezervní kolo jako nouzové kolo, rohožky podlah.
textilní, ráfek z leh. slitiny 7x16 (Beam), speciální lakování bílá Laser, trysky ostřikovače skla vyhř., varovný systém proti krádeži s
monitorování vnitř. prostoru a ochrana tažná(Easy Start (Keyless Easy Entry)), volant (kůže - 3-paprsky) s multifunkce(držadlo
řadicí/volicí páky kůže)

Pneumatiky

Umístění

Značka

Rozměr

Typ

Hloubka

Pneu na vozidle - Levá přední pneu

Bridgestone

215/45 R 16

Letní

2

Pneu na vozidle - Pravá přední pneu

Bridgestone

215/45 R 16

Letní

2

Pneu na vozidle - Levá zadní pneu

Bridgestone

215/45 R 16

Letní

3

Pneu na vozidle - Pravá zadní pneu

Bridgestone

215/45 R 16

Letní

3

Rezervní pneu - Kolo plnohodnotné ocelové

Bridgestone

185/60 R 15

2. Sada pneu - 1. Pneumatika

Barum

185/60 R 15

Zimní

3

2. Sada pneu - 2. Pneumatika

Barum

185/60 R 15

Zimní

4

2. Sada pneu - 3. Pneumatika

Barum

185/60 R 15

Zimní

4

2. Sada pneu - 4. Pneumatika

Barum

185/60 R 15

Zimní

3

Disky druhé sady pneumatik

Poškození

Barevná vrstva

Údaje o vozidle

7

Ocel

Umístění

Typ

Oprava

Čelní sklo

Poškození od odletujícího kamení

Opravit

Přední nárazník

Prasklina

Vyměnit

Mřížka P nárazníku levá

Chybí

Doplnit/dodat

P mlhový světlomet levý

Prasklina

Vyměnit

Světlomet levý

Škrábance

Vyměnit

Blatník přední levý

Deformace

Vyměnit

Disk LP kola

Škrábance

Opravit

Zadní nárazník

Neodborná oprava

Lakovat

Koncové světlo vnitřní pravé

Škrábance

Vyměnit

Bočnice zadní pravá

Neodborná oprava

Lakovat

Disk PZ kola

Škrábance

Opravit

Disk PP kola

Škrábance

Opravit

Přední část vozidla

Poškození od odletujícího kamení

Opravit

Celková plocha karoserie

Škrábance

Vyleštit

Interiér

Znečištěno

Čištění

Klíč od vozidla

Chybí

Doplnit/dodat

Střední plocha karoserie

Polepy

Odstranit

LP blatník

126μ

LP dveře

130μ

LZ bok

139μ

LZ dveře

133μ

PP blatník

137μ

PP dveře

127μ

PZ bok

132μ

PZ dveře

131μ

P víko

135μ

Střecha

140μ

Z víko

115μ

VIN

TMBJR6NJ6JZ034732

Tovární znacka (vý robce)

Skoda

Obchodní oznacení

Fabia Combi (NJ5)

Provedení

1.0 TSI EU6, Style Green Tec

Max. vý kon (kW)

81

Zdvih. objem

999

Typ karoserie

Kombi

Převodovka

Manuální

První registrace

2017-09-08

Platnost technické kontroly

2021-09

Stav tachometru

34070

Barva

Bílá

Počet dverí

5

Druh paliva

Benzín

Chladící kapalina

V intervalu

Stav oleje

V intervalu

Servisní knížka k dispozici

Elektronická

Dokumenty a
příslušenství

Dokumenty

Poznámky:

Osvědčení o registraci vozidla

ano

Návod k obsluze

ano

Zvedák a sada nářadí

ano

Povinná výbava

ano

Počet klíčů k vozidlu

1

25415-TP1
25415-TP2

