REKLAMNÍ PROSTOR

Aukce: LIDL20211024

VOLKSWAGEN TOURAN COMFORTLINE
Vyvolávací cena: 404 000,- Kč
První registrace
Stav ukazatele km
Registrační značka
Druh karoserie
Výkon (kw)
Zdvihový objem (ccm)
Sazba DPH
VIN

Umístění
vozidla
Původ vozidla
Poslední
servisní
kontrola - stav
km

2018-05-21
63522
6AZ1324
kombi
85
1598
21%
WVGZZZ1TZJW082341

Kolín
zakoupeno jako nové v ČR
neuvedeno

Moje cena:

Aukční číslo: 6

Kód: WVGZZZ1TZJW082341
Vydraženo:

Standartní výbava

Výbava
vozidla

ABS, Automatické spuštění všech blikačů, Boční airbagy vpředu, Brzdový asistent BAS, Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na
předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech, Elektronické rozdělení brzdné síly EBD, Hlavové
airbagy přední a zadní sedadla, Indikace nízkého tlaku v pneumatikách, Isoﬁx příprava, Kolenní airbag na straně řidiče, Multikolizní
brzdění, Počet airbagů: 7, Program stabilizace přívěsu, Protiprokluzový systém ETC, Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na
straně spolujezdce, s vypínaním, Rekuperace brzdové energie, Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5, Systém řízení stability ESP,
Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění a vizuální/akustická výstraha,
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači, Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:
s napínači, výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový
typ, 12v zásuvka v zavazadlovém prostoru, vpředu a vzadu, 4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků), AM/FM-rádio s CD
přehrávačem na 1 CD, RDS, CD měnič s podporou MP3, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka, Anténa,
Asistent rozjezdu do kopce, CD přehrávač ve schránce u spolujezdce, počet CD 1, typ média - CD, Centrální zamykání: dálkové,
včetně elektr. zavírání oken, Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru, Denní svícení, Dynamické řízení, Elektrický posilovač řízení s
progresivním účinkem, Elektronická ruční brzda, Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední, Filtr pevných částic, Hlavní
palivová nádrž s objemem (l) 58, Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem, LED světla: postranní blikače,
Manuální 6-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, typ - manuální, Multifunkční displej 8,0, dotykový obrazovka, Přístrojová
deska 1 a 20,3, Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky, Omezovač rychlosti, Otáčkoměr, Palivový systém:
diesel common rail, Počet reproduktorů: 8, Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývající
palivo, Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina, Přední zadní
elektrické ovládání oken s 2 ovladači, Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na
straně spolujezdce, Připojení externích zařízení: AUX-in, USB, Přístrojové ukazatele: analogue & digital, Selektivní katalytická
redukce:, Start/Stop, Stěrače: s dešťovým sensorem, Tempomat se senzory vzdálenosti, Venkovní teplota, Automatická klimatizace
ovládání klimatizace ze zadních sedadel , počet klimatizovaných zón: 3, Lednička ve schránce u spolujezdce, Oddělené nastavení
teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem, oddělené nastavení teploty pro zadní sedadla, Osvětlené make-up zrcátko
ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce, Středová loketní opěrka vpředu, Středová loketní opěrka vzadu, Tónovaná skla, Ventilace:
digitální display, pylový ﬁltr a ﬁltr na bázi aktivního uhlí, Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně
spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru, Pneumatiky: 205 mm šířka plášťě, 60 % proﬁl plášťě, rychlostní index V, index
nosnosti: 92, konvenční typ, průměr: 16, Přední a zadní kola: ocelový ráfek, 16 " průměr, 6,5 " šířka, 40,6 a 16,5, Přední a zadní
nárazníky, Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla), Typ
barvy: nemetalická, Zadní dveře - výklopné, Počet míst k sezení: 5 v konﬁguraci 2+3, Čtecí lampičky vpředu a vzadu, Držák
pohárků na předním sedadle, Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky, piano černá na středové konzoli, hliníkový efekt na
dveřích, hlliníkový efekt na přístrojové desce a kůže, Odkládácí prostor pod sedadly na straně řidiče a na straně spolujezdce,
Osvětlení zavazadlového prostoru, Posuvný kryt zavazadlového prostoru, Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový
materiál - látka, Přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, stolek na zadní straně opěradel, na straně řidiče, nastavení
sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální, nastavení výšky - manuální a nastavení bederní opěrky - manuální,
přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, stolek na zadní straně opěradel, na straně spolujezdce, stolek po sklopení
opěradla, sklopná, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální, nastavení výšky - manuální a nastavení
bederní opěrky - manuální, Úchyt na zavazadla posuvné kotvicí body, Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže,
nastavitelný v ose, Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo samostatné, typ - samostatná, směr sezení - dopředu, počet el.
nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný, nastavení sklonu opěradla - manuální a nastavení posuvu - manuální, Zpětné zrcátko s
automatickou clonou, Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů,

Speciální výbava
Paket Rodina, Boční airbagy vzadu, Akustický parkovací systém Parkpilot, Bez označení modelu a motoru vzadu, Tažné zařízení
výklopné s el. odjištěním, Oddělení zavazadlového prostoru sítí, Ochranná sluneční roleta pro boční okna vzadu, Textilní koberečky
vpředu a vzadu, Sedmimístné provedení, LED světlomety, Metalický lak, Tire mobility set, MEDIA-IN I, Navigace Discover Media

Pneumatiky

Umístění

Značka

Rozměr

Pneu na vozidle - Pravá zadní pneu

Pirelli

205/60 R16

2,7

Pneu na vozidle - Levá zadní pneu

Pirelli

205/60 R16

3,2

Pneu na vozidle - Pravá přední pneu

Pirelli

205/60 R16

2,0

Pneu na vozidle - Levá přední pneu

Pirelli

205/60 R16

2,9

Umístění

Typ

Typ

Hloubka

Oprava

INTERIÉR A ZAVAZADLOVÝ PROSTOR
Znečištěná podlaha vozidla Poškozené ovládání LZ sedadla 2. řady (vytrhnutý plastový kryt) Poškozená roletka zavazadlového
prostoru (škrábance)
ZPĚTNÁ ZRCÁTKA A VNĚJŠÍ DOPLŇKY
Odřeniny a vrypy na lakovaném vnějším krytu levého a pravého zpětného zrcátka Odřenina laku kliky LP dveří
Poškození

MASKA CHLADIČE A NÁRAZNÍKY
Vrypy do laku v pravé části zadního nárazníku Odřeniny laku na spodní a pravé části předního nárazníku
KAROSERIE A LAK
Otluky v laku přední kapoty, Oděrky laku PP dveří, Odřeniny laku PZ dveří Vryp v laku vnitřního prahu/rámu PZ dveří
OSTATNÍ
S vozidlem dodána sada zimních pneumatik Pirelli 205/60 R16 (vzorek 4,8 - 6,0 mm) na ocelových ráfcích vč. originálních
plastových krytů kol. Na palubním PC svítí hláška "Doplňte AdBlue". Oba klíče elektronicky i mechanicky funkční, vrácena SD karta
Navigace, Dálniční známka platná do 31.01.2022.

Barevná
vrstva

Údaje o
vozidle

LP blatník

135μ

LP dveře

136μ

LZ bok

129μ

LZ dveře

129μ

PP blatník

297μ

PP dveře

175μ

PZ bok

382μ

PZ dveře

796μ

P víko

146μ

Střecha

144μ

Z víko

113μ

RZ

6AZ1324

VIN

WVGZZZ1TZJW082341

Tovární znacka (vý robce)

VOLKSWAGEN

Obchodní oznacení

TOURAN

Provedení

COMFORTLINE

Max. vý kon (kW)

85

Zdvih. objem

1598

Typ karoserie

kombi

Převodovka

6st.manuální

První registrace

2018-05-21

Platnost technické kontroly

Dokumenty a
příslušenství

Dokumenty

Poznámky:

Stav tachometru

63522

Barva

ŠEDÁ

Počet dverí

5

Druh paliva

Nafta

Chladící kapalina

v normě

Stav oleje

v normě

Servisní knížka k dispozici

elektronická

Osvědčení o registraci vozidla

Ano

Návod k obsluze

Ano

Zvedák a sada nářadí

Ano

Povinná výbava

Ano

Počet klíčů k vozidlu

2

