REKLAMNÍ PROSTOR

Aukce: VWFS20210406

Ford Mondeo Turnier (CNG) 2.0 TDCi EU6,
Titanium
Vyvolávací cena: 370 000,- 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: 3 Kód: 1190230
Vydraženo:

2017-11-30
72346
7AM4659
Kombi
110
1997
21%
WF0FXXWPCFHD03683

Praha - sklad Klecany

neuvedeno

neuvedeno

Standartní výbava

Výbava vozidla

airbag boč. vpředu, airbag hlavový/ramenní vpředu a za., airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag
strana řidiče/spolujezdce, barevný displej (10,1 palců)(počítač palub.), bezklíčkový systém(bezklíčové startování, druhý klíč s
ovládání dálk.), brzda park. el., clona sluneč. levý s zrcátko (osvětl.), clona sluneč. vpravo s zrcátko (osvětl.), druh pohonu: pohon
př., držadlo řadicí/volicí páky kůže, dálkové otevírání dveře za. výklop. /kryt, elektron. stabiliz. systém (ESP), elektronický
rozdělovač brzdného účinku (EBD), ﬁltr pevných částic, ﬁltr pylový, imobilizér, karoserie: 5-dv., klimatizace autom. 2zónový(sensor kvality vzduchu, výdechy vzduchu vzadu), kličky dveří vnější lak., kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru /
roleta, lampička na čtení vpředu, lampičky na čtení vzadu, lišty ozd. pod skla boč. dekor chrom., motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDCi KAT,
My Key (2. klíč vozidla programovatelný), mřížka chladiče chrom., nárazník barva vozidla, obložení stropu látka, opěra beder.
vpředu, opěradlo sedadla za. dělený/sklop. (60:40), opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. a 12V-zásuvka, opěrka ruky stř. za.,
osvětlení Ambiente (Multicolor-LED)(osvětlení Ambiente vpředu (LED)), paket Audio 52(ovládání audio na volantu, 8 reproduktor,
hlasová modulace a Bluethooth rozhraní, příprava mobilní telefon/Handy s Bluetooth/USB port, USB propojení, Audio-navigační
systém Ford SD (s Ford SYNC), Ford SYNC 3 s navigace, pomocný systém řidiče: systém bezpeč. SYNC s automat. volání nouz.),
paket Viditelnost(asistent světlometu s senzor den/noc, pomocný systém řidiče: asistent dálkových světel (světlomet s ztmavování
automat.), stěrač s senzor dešťový, zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat.), pojistka zámku dv. dětská el., pomocný systém
řidiče: asistent nouzové brzdy, pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu s sledování pozornosti řidiče (Driver Attention
Alert), pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), pomocný systém řidiče: asistent rozpoz. dopr. značky,
potah sedadla / čalounění: látka Sport(sportovní sedadla), prahové lišty vpředu, protiblok. brzd. systém (ABS), protiprokluzová
regulace (ASR) + ABS, pás bezpeč. 3-bodový za., předpínač pásu, převodovka 6-rychl. - PowerShift typ: MPS 6, rezervní kolo jako
nouzové kolo, rohožky velur, Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6, sedadlo vpředu levý výškově
nastav., sedadlo vpředu vpravo nastav. (4-násobný), servořízení el., sklo za. vyhř., sklo čelní vyhř., sloupek řízení (volant)
výškově/podélně stavitelný, směrovka v zrcátko vněj. integr., spouštěč okna el. vpředu + za. s zamykání komfortní, start/stop
systém, svět. funkce Coming-Home(světlomet mit Begrüßungsfunktion, světlomet s prodleva vypínače), světlo denní potkáv. LED,
světlomet mlhový, uchycení Isoﬁx pro dětská sedačka, volant (kůže) s multifunkce, vyhřív. sedadla vpředu, zamykání centr. s
ovládání dálk., zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., zrcátko vněj.
el. sklopný(osvětlení nást.prostoru v zrcátko vněj.), zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný

Speciální výbava
adaptivní systém řízení rychlosti jízdy (Adaptive Cruise Control / ACC)(omezovač rychlosti, pomocný systém řidiče: Pre-CollisionSystem, pomocný systém řidiče: výstražný systém), lapač nečistot vpředu(lapač nečistot za.), metalíza-lakování, nosič střeš.
podél. (hliník), pomocný systém řidiče: Active City Stop(sklo čelní vyhř.), systém park. vpředu a za., topení nezáv. s ovládání
dálk.(akumulátor zesílený)

Pneumatiky

Poškození

Barevná vrstva

Údaje o vozidle

Dokumenty a
příslušenství

Dokumenty

Poznámky:

Umístění

Značka

Rozměr

Typ

Hloubka

Pneu na vozidle - Levá přední pneu

Continental

235/50 R 17

Letní

3

Pneu na vozidle - Pravá přední pneu

Continental

235/50 R 17

Letní

3

Pneu na vozidle - Levá zadní pneu

Continental

235/50 R 17

Letní

3

Pneu na vozidle - Pravá zadní pneu

Continental

235/50 R 17

Letní

3

Umístění

Typ

Oprava

Čelní sklo

Poškození od odletujícího kamení

Vyměnit

Ostřikovač P světlometu

Deformace

Vyměnit

Přední nárazník

Škrábance

Lakovat

Disk LP kola

Škrábance

Opravit

Zadní nárazník

Škrábance

Lakovat

Disk PP kola

Škrábance

Opravit

Pneumatika PP kola

Prasklina

Vyměnit

Volant

Opotřebení

Vyměnit

Plastový kryt víka zav. Prostoru

Škrábance

Vyměnit

Přední část vozidla

Poškození od odletujícího kamení

Opravit

Celková plocha karoserie

Škrábance

Vyleštit

LP blatník

89μ

LP dveře

113μ

LZ bok

88μ

LZ dveře

104μ

PP blatník

95μ

PP dveře

95μ

PZ bok

108μ

PZ dveře

101μ

P víko

112μ

Střecha

120μ

Z víko

106μ

RZ

7AM4659

VIN

WF0FXXWPCFHD03683

Tovární znacka (vý robce)

Ford

Obchodní oznacení

Mondeo Turnier (CNG)

Provedení

2.0 TDCi EU6, Titanium

Max. vý kon (kW)

110

Zdvih. objem

1997

Typ karoserie

Kombi

Převodovka

Automatická

První registrace

2017-11-30

Platnost technické kontroly

2021-12

Stav tachometru

72346

Barva

Stříbrná

Počet dverí

5

Druh paliva

Nafta

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

1

31513-TP1

