REKLAMNÍ PROSTOR

Aukce: 2021CA015

Citroën Berlingo 1,6I
Vyvolávací cena: 27 000,- Kč
První registrace
První registrace ČR
Stav ukazatele km
Zdvihový objem (ccm)
Výkon (kw)
Palivo
Původ
Sazba DPH
Barva
VIN
Poznámka
Umístění
vozidla
STK
Výbava
vozidla

Stav vozidla

Dokumenty

Poznámky:

Aukční číslo: 14
Moje cena:

Kód: 7077
Vydraženo:

2008
2008
214846
1587
80
benzín
Zakoupeno nové v ČR
0%
ﬁalová
VF7GJNFUC93473484

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. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura.
CarAukce Kolín
05/2020
Převodovka mechanická pětistupňová, Hagusy, Al. kola, ABS, Klimatizace manuální, nastavitelný volant, Airbagy 2x, Audio
neoriginál, Mlhovky, Posilovač řízení, Centrální zamykání
Vozidlo bylo v době prohlídky omezeně pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje,
chybí akumulátor. Výkon motoru nelze posoudit jízdou, chybí akumulátor. Zvýšená hlučnost. Netěsnosti, prolínání motorového oleje
ve spojích. Hloubková koroze výfukového potrubí, netěsné, hlučné, koncový tlumič provizorně připevněn drátem. Doporučena
celková kontrola. Spojka, funkční, jízdou nelze posoudit, tuhý chod spojkového pedálu. Doporučena kontrola. Převodovka Manuální –
5°. Řazení rychlostních stupňů funkční, obtížné, nepřesné. Nelze posoudit provozem. Doporučena kontrola. Rozvodovka, přídavné
převody, kloubové hřídele Nelze posoudit provozem. Doporučena kontrola. Přední náprava + mech. řízení Nelze posoudit provozem.
Odřené lité disky kol. Doporučena celková kontrola. Zadní náprava Nelze posoudit provozem. Odřené lité disky kol. Doporučena
celková kontrola. Brzdový systém Nelze posoudit provozem. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Koroze brzdových kotoučů. Skříň
karoserie Karoserie poškozená, po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, po
opravě, oděrky, promáčkliny. LP blatník, po opravě laku, oděrky, drobné promáčkliny. LP dveře, poškozené, deformované, chybí
plastový kryt kliky. LZ dveře, oděrky, škrábance, drobné promáčkliny. PZ blatník + bočnice, oděrky, četné promáčkliny. PZ dveře,
oděrky, škrábance, drobné promáčkliny. PP dveře, oděrky, škrábance, drobné promáčkliny. PP blatník, oděrky, škrábance. Střecha,
oděrky, promáčkliny, boule, chybí prut antény. Boční rám střechy, promáčkliny. Příslušenství a výbava karoserie Interiér silně
opotřebovaný a znečištěný. Nefunkční klimatizace. Poškozené čelní sklo, nutná výměna. Poškozený držák LP světlometu. Přední
nárazník, poškozený P roh, chybí rámeček okolo PP mlhovky. Zadní nárazník, běžná provozní poškození laku. Výbava: el. ovládané P
zpětné zrcátko Závady dle předávacího protokolu: bez AKU, nepojízdné, nelze nastartovat, poškozené čelní sklo, bez paliv, bez
antény, oděrky a škrábance po celém voze
TP

