REKLAMNÍ PROSTOR

Aukce: tibiQ20200917

ŠKODA FABIA STYLE
Vyvolávací cena: 325 000,- 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:
2019-09
23750
8C77325
kombi
81
999
21%
TMBJR6NJ3KZ163397

Car Aukce, spol. s r.o.
K Raškovci 1360/V
Kolín 5 - Zálabí
280 02
neuvedeno

neuvedeno

Aukční číslo: 5

Kód: TMBJR6NJ3KZ163397
Vydraženo:

Standartní výbava

Výbava vozidla

ABS, Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ, Boční airbagy vpředu, Brzdový asistent BAS, Dvě výškově nastavitelné
opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech, Elektronické rozdělení brzdné
síly EBD, Hlavové airbagy přední a zadní sedadla, Indikace nízkého tlaku v pneumatikách, Isoﬁx příprava, Multikolizní brzdění,
Počet airbagů: 6, Protiprokluzový systém ETC, Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínaním,
Rekuperace brzdové energie motor, Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5, Systém řízení stability ESP, Systém varování před
nehodou: aktivace brzdových světel, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, 5, systém vyhnutí chodcům a vizuální/akustická
výstraha, Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači, 12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu,
4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků), AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná
obrazovka, Asistent rozjezdu do kopce, Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování, Bluetooth s
podporou telefonu, s podporou streamingu, Centrální zamykání: dálkové, Dálkové ovládání audia na volantu, Dálkové ovládání víka
zavaz. prostoru, Denní svícení, Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem, Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností
přední, Filtr pevných částic, Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 45, Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem,
LED světla: brzdová světla, potkávací světla, postranní blikače, denní svícení, zadní světla a dálková světla, Manuální 6-stupňová
převodovka řadící páka na podlaze, 3,620:1 první převodový stupeň (poměr), 1,950:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,280:1
třetí převodový stupeň (poměr), 0,930:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,740:1 pátý převodový stupeň (poměr), 0,610:1 šestý
převodový stupeň (poměr), 3,180:1 zpětný převodový stupeň (poměr), MQ 200 6F, typ - manuální, Multifunkční displej 6,5,
dotykový obrazovka, Přístrojová deska 1 a 16,5, Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky, Omezovač rychlosti,
Otáčkoměr, Palivový systém: přímé vstřikování benzínu, Parkovací senzor vzadu, radar, Počet reproduktorů: 6, Počítač: průměrná
rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývající palivo, Přední pérování McPherson se stabilizátorem,
pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina, Přední zadní elektrické ovládání oken, Přední závěsné na straně
řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce, Připojení externích zařízení: USB, Přístrojové
ukazatele: analogue & TFT, Sada na opravu pneumatik, Start/Stop, Stěrače:, Tempomat, Venkovní teplota, Vestavěné aplikace,
Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 1, Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce, Startovací
tlačítko, Středová loketní opěrka vpředu, Ventilace: digitální display, pylový ﬁltr, ﬁltr na bázi aktivního uhlí a spalovací, Elektricky
nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru, Plnohodnotné
rezervní kolo, Pneumatiky: 185 mm šířka plášťě, 60 % proﬁl plášťě, rychlostní index H, index nosnosti: 84, konvenční typ, nízký
valivý odpor, průměr: 15, Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 15 " průměr a 6,0 " šířka, Přední mlhová světla, Přední
světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla), Střešní nosiče: černé, Typ barvy: nemetalická, Zadní
dveře - výklopné, Čtecí lampičky vpředu a vzadu, Držák pohárků na předním sedadle, Koberečky:, Luxusní obložení: kůže na hlavici
řadící páky a kůže, Odkládácí prostor pod sedadly na straně řidiče a na straně spolujezdce, Osvětlení zavazadlového prostoru,
Posuvný kryt zavazadlového prostoru, Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka, Přední sedadla: typ konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu manuální a nastavení výšky - manuální, Úchyt na zavazadla, Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v
ose, Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - dělená lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0 a
sklápěcí sedák dělený, Zpětné zrcátko s automatickou clonou, Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů,

Speciální výbava
Winter paket, Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla, Metalická barva

Pneumatiky

Umístění

Značka

Rozměr

Pneu na vozidle - Pravá zadní pneu

Nexen

185/60 R15

5,3

Pneu na vozidle - Levá zadní pneu

Nexen

185/60 R15

5,7

Pneu na vozidle - Pravá přední pneu

Nexen

185/60 R15

5,2

Pneu na vozidle - Levá přední pneu

Nexen

185/60 R15

5,2

Umístění

Typ

INTERIÉR A ZAVAZADLOVÝ PROSTOR
Poškození

Vrypy v plastovém obložení LP dveří
KAROSERIE A LAK
Škrábanec v laku LP dveří

Barevná vrstva

LP blatník

116μ

LP dveře

119μ

LZ bok

111μ

LZ dveře

121μ

PP blatník

114μ

PP dveře

123μ

PZ bok

115μ

PZ dveře

121μ

P víko

127μ

Střecha

114μ

Z víko

120μ

Typ

Oprava

Hloubka

Údaje o vozidle

Dokumenty a
příslušenství

STK
Dokumenty

Poznámky:

RZ

8C77325

VIN

TMBJR6NJ3KZ163397

Tovární znacka (vý robce)

ŠKODA

Obchodní oznacení

FABIA

Provedení

STYLE

Max. vý kon (kW)

81

Zdvih. objem

999

Typ karoserie

kombi

Převodovka

6st.manuální

První registrace

3. 9. 2019

Platnost technické kontroly

2023-09

Stav tachometru

23750

Barva

MODRÁ

Počet dverí

5

Druh paliva

Benzin

Chladící kapalina

v normě

Stav oleje

v normě

Servisní knížka k dispozici

EL

Osvědčení o registraci vozidla

Ano

Návod k obsluze

Ano

Zvedák a sada nářadí

Ano

Povinná výbava

Ano

Počet klíčů k vozidlu

2

2023-09
Oceneni-vozu
protokol-info

