REKLAMNÍ PROSTOR

Aukce: 2021AA018

BMW Řada 5 530 D AT
Vyvolávací cena: 98 000,- 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: 6
Moje cena:

Kód: 92672
Vydraženo:

2009
2017
309354
2993
173
nafta
Individuální dovoz Nizozemí
0%
šedá
WBANX710X0CS69398

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
07/2021
Xenonová světla, Tónovaná skla, Tempomat, Sedadla vyhřívaná přední, Senzor stěračů, Převodovka automatická, Parkovací senzor
zadní, Parkovací senzor přední, Posilovač řízení, Palubní počítač, Multifunkční volant, nastavitelný volant, Mlhovky, Klimatizace
automatická, El. zrcátka, El. okna, Audio originál, Airbagy 8x, Centrální zamykání s DO, DTC, ABS, Al. kola
Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Svítí diagnostická kontrolka motoru. Výkon
motoru odpovídá typu. Netěsnosti, prolínání motorového oleje ve spojích. Povrchová koroze výfukového potrubí. Doporučena
celková kontrola, případně oprava. Převodovka Automatická. Řazení rychlostních stupňů ve všech režimech funkční, dobré. Dále
běžné provozní opotřebení skupiny. Rozvodovka, přídavné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední
náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepech a čepech řízení. Snížená účinnost per
a tlumičů pérování. Odřený PP litý disk kola. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování.
Odřený LZ litý disk kola. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Svítí kontrolka
brzdového systému. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku.
Kapota motoru, po opravě laku, vadné vzpěry. LP blatník, po opravě, mírně odřený lem, vady laku. LP dveře, po opravě laku. LZ
dveře, po velmi nekvalitní opravě, poškozený lak. LZ blatník + bočnice, po opravě, oděrky, škrábance. PZ dveře, po opravě. PP
dveře, po opravě. PP blatník, po opravě. Střecha, po opravě laku. Příslušenství a výbava karoserie Interiér silně opotřebovaný a
znečištěný. Chybí kryt senzoru stěračů. Nefunkční rozhraní idrive, nereaguje na povely. Nefunkční klimatizace. Nefunkční ovládání
autorádia, včetně ovladačů na volantu. Nefunkční parkovací senzory. Čelní sklo, prasklina ve střední spodní části. Poškozené sklo L
zpětného zrcátka. Poškozený kryt LP světlometu. Silně matné kryty předních světlometů. Zadní nárazník, po opravě laku, odřený L
roh, vadný senzor v L rohu. Přední nárazník, po opravě laku. Výbava: částečně el. polohovatelná P sedadla Závady dle předávacího
protokolu: svítí závada motoru + airbag, tlak v pneu + parkovací asistent a brzdy, poškozený lak LZ dveří a LZ blatníku, odřené
disky kol, ve voze je rezerva s defektem k jinému vozu
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