REKLAMNÍ PROSTOR

Aukce: 2021K003 Kamenná E aukce

Seat Leon 1,9 TDI
Vyvolávací cena: 27 000,- Kč
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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.
CarAukce Kolín
05/2020
Posilovač řízení, Centrální zamykání s DO, Mlhovky, El. okna, El. zrcátka, Audio originál, Palubní počítač, Nastavitelný volant, Airbagy
8x, Klimatizace automatická, ABS, ESP, Tempomat
Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Jeho celkové opotřebení subjektivně neodpovídá deklarovanému nájezdu km. Motor + spojka
Motor funkční, start dobrý. Nízká hladina chladicí kapaliny. Výkon motoru odpovídá typu. Zvýšená hlučnost v systému přeplňování.
Povrchová koroze výfukového potrubí. Chybí vrchní plastový kryt motoru. Poškozený spodní plastový kryt motoru. Zvětšené vůle v
dvouhmotovém setrvačníku. Doporučena celková kontrola. Spojka, nadměrně opotřebovaná, záběr ve spodní části zdvihu pedálu.
Převodovka Manuální – 5°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídavné
převody, kloubové hřídele Vadný vnější homokinetický kloub na P poloose. Přední náprava + mech. řízení Zvětšené vůle v uložení.
Zvětšené vůle v kulových čepech a čepech řízení. Zvětšené vůle v táhlech stabilizátoru. Hlučné horní uložení tlumičů pérování.
Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v
uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Brzdový systém Provozní brzda
funkční, účinek snížený. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie poškozená, po opravě, běžně provozně
opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, po opravě laku, oděrky, škrábance, četné promáčkliny. LP
blatník, poškozený, deformovaný, poškozený blikač. LP dveře, po opravě, oděrky, promáčkliny. LZ dveře, po opravě laku, oděrky. LZ
blatník + bočnice, po opravě. Víko zav. prostoru, oděrky, četné škrábance. PZ blatník, po nekvalitní opravě, oděrky, drobné
promáčkliny. PZ dveře, p nekvalitní opravě laku, odřené. PP dveře, po opravě laku, oděrky, drobné promáčkliny. PP blatník, po
opravě, mírně deformovaný. L práh, odřený a silně deformovaný. Střecha, oděrky, škrábance, mírné promáčkliny. Příslušenství a
výbava karoserie Interiér silně opotřebovaný a znečištěný. Poškozené sedadlo řidiče. Propálené sedadlo spolujezdce. Poškozený
displej panelu klimatizace. Účinnost klimatizace nelze z důvodu nízké vnější teploty objektivně posoudit. Čelní sklo, drobná prasklina
v zorném poli spolujezdce. Matné kryty předních světlometů. Závady dle předávacího protokolu: bez rezervy a výbavy, hlučná
spojka, poškozený dispej rádia + sloupek řidiče + edačka řidiče, silně znečištěný interiér vozu, propálená sedačka spolujezdce, svítí
servis
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