REKLAMNÍ PROSTOR

Aukce: 2021AA018

Toyota Yaris 1,3 VVT-I
Vyvolávací cena: 34 000,- 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: 7
Moje cena:

Kód: 7039

Vydraženo:

2006
2006
259891
1298
64
benzín
Zakoupeno nové v ČR
0%
stříbrná
VNKKL96300A059038

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
09/2020
Posilovač řízení, Centrální zamykání s DO, Mlhovky, Elektricky spouštěná okna přední, El. zrcátka, Audio originál, Nastavitelný
volant, Multifunkční volant, Airbagy 8x, Klimatizace manuální, ABS
Vozidlo bylo v době prohlídky nepojízdné Motor + spojka Motor, částečně rozebraný. Demontované svíčky, zapalovací cívky, díly
sání, díly chlazení, termostat a některé díly příslušenství. Demontované díly uloženy ve vozidle, kompletnost nelze posoudit. Chybí
akumulátor. Funkčnost a výkon motoru nelze posoudit provozem. Povrchová koroze výfukového potrubí. Doporučena celková
kontrola, případně oprava. Spojka, nelze posoudit. Převodovka Manuální – 5°. Řazení rychlostních stupňů v klidu funkční. Provozem
nelze posoudit. Doporučena kontrola. Rozvodovka, přídavné převody, kloubové hřídele Nelze posoudit provozem. Přední náprava +
mech. řízení Nelze posoudit provozem. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol + plastové kryty. Doporučena celková
kontrola. Zadní náprava Nelze posoudit jízdou. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol + plastové kryty. Doporučena
celková kontrola. Brzdový systém Nelze posoudit provozem. Koroze brzdových kotoučů. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžně
provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. LP blatník, po opravě, deformovaný. LP dveře, po opravě, oděrky,
vady laku. LZ dveře, oděrky, škrábance, promáčkliny. Víko zav. prostoru, mírné promáčkliny. PZ blatník + bočnice, oděrky, drobné
promáčkliny. PZ dveře, oděrky, promáčkliny v okolí kliky. PP dveře, oděrky, mírné promáčkliny. Příslušenství a výbava karoserie
Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silněji. Odřené plastové výplně v zav. prostoru. Odřený lak a kůže z hlavice řadicí páky.
Poškozený potah věnce volantu. Oděrky palubní desky, zejména před spolujezdcem. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. L zpětné
zrcátko, nelze polohovat v plném rozsahu. Poškozený LP mlhový světlomet. Přední nárazník, poškozený L roh pod lampou, provozní
poškození laku. Zadní nárazník, odřené rohy + lemy, odřená nakládací hrana. Závady dle předávacího protokolu: nepojízdné,
demontovaný motor - díly v kufru - neúplné

