REKLAMNÍ PROSTOR

Aukce: 2021AA018

Mercedes-Benz Třídy E 270 CDI COMBI AT
Vyvolávací cena: 21 000,- 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:

Moje cena:

Aukční číslo: 9

Kód: 7075

Vydraženo:

2001
2009
229071
2685
125
nafta
Nezjištěno - duplikát TP
0%
černá metalíza
WDB2102161B463304

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
06/2021
Xenonová světla, Mlhovky, El. okna, Centrální zamykání s DO, Posilovač řízení, Tempomat, ESP, ABS, Al. kola, Parkovací senzor
zadní, Převodovka automatická, Sedadla vyhřívaná přední, El. stavitelná P sedadla, Klimatizace automatická, Airbagy 6x, Audio
originál, nastavitelný volant, Multifunkční volant, Palubní počítač, El. zrcátka, Classic
Vozidlo bylo v době prohlídky nepojízdné. Motor + spojka Motor, start nemožný, ani za pomoci náhradního zdroje, vadný
akumulátor. Motor točí. Funkčnost a výkon motoru nelze posoudit provozem. Netěsnosti, prolínání motorového oleje ve spojích.
Koroze výfukového potrubí, koncový tlumič po opravě. Doporučena celková kontrola, případně oprava. Převodovka Automatická.
Nelze posoudit provozem. Netěsnosti, prolínání převodového oleje. Doporučena kontrola. Rozvodovka, přídavné převody, kloubové
hřídele Nelze posoudit provozem. Doporučena kontrola. Přední náprava + mech. řízení Nelze posoudit provozem. Běžné provozní
opotřebení litých disků kol. Doporučena celková kontrola. Zadní náprava Nelze posoudit provozem. Běžné provozní opotřebení
litých disků kol. Doporučena celková kontrola. Brzdový systém Nelze posoudit provozem. Koroze brzdových kotoučů. Nutná
kontrola. Skříň karoserie Karoserie poškozená, po opravě, silně opotřebovaná, četná poškození a vady laku, koroze. Mezní stav
skupiny, doporučena celková oprava. L bok, poškozený, odřený a deformovaný v celé délce. Nedokončené opravy. Koroze
podvozkových dílů. Příslušenství a výbava karoserie Interiér silně opotřebovaný a znečištěný, poškozený. Základní el. výbava
funkční, funkčnost AC + ostatní výbavy nelze posoudit. Vadná stahovačka okna PZ dveří, okno podepřeno dřevěným klínem.
Zakódované rádio. Nefunkční LP světlomet. Silně matné kryty předních světlometů. Poškozené nárazníky, opravy nutné. Závady dle
předávacího protokolu: nelze nastartovat - nepojízdné, poškozený interiér, oděrky a škrábance po celém voze
TP

