REKLAMNÍ PROSTOR

Aukce: 2021K009_ E aukce

Chevrolet Captiva 2,0 CDTI 4WD
Vyvolávací cena: 51 000,- 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: 24

Kód: 22438

Vydraženo:

2010
2010
230629
1991
110
nafta
Zakoupeno nové v ČR
0%
béžová metalíza
KL1CG26RJAB002405

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
11/2020
Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, El. okna, El. zrcátka,
Palubní počítač, Audio originál, Airbagy 10x, Klimatizace automatická, sedadla kůže/látka, ABS, ESP, Tempomat, Senzor stěračů, Litá
kola, 4 x 4, Hagusy
Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Stav počítadla ujeté vzdálenosti 230 629 km Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon
motoru nížený. Chvílemi mírně zvýšená kouřivost. Netěsnosti, únik motorového oleje ve spojích. Poškozený plastový kryt olejové
vany motoru. Chybí spodní plastový kryt motoru. Koroze výfukového potrubí. Doporučena kontrola DPF. Doporučena celková
kontrola. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální – 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, nepřesné,
zvětšené vůle v kulise a táhlech řazení. Zhoršená funkce synchronu na 2. rychlostním stupni. Netěsnosti, prolínání převodového oleje
ve spojích. Doporučena celková kontrola. Rozvodovka, přídavné převody, kloubové hřídele Pohon 4x4 funkční. Chvílemi vibrace z
oblasti rozvodovky/kardanu/zadních kol. Nutná celková kontrola, případně oprava. Přední náprava + mech. řízení Zvětšené vůle v
uložení. Zvětšené vůle v kulových čepech a čepech řízení. Zvětšené vůle v táhlech stabilizátoru. Snížená účinnost per a tlumičů
pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů
pérování. Odřený PZ litý disk kola. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek snížený. Parkovací brzda nefunkční. Brzdové
kotouče na obou nápravách na konci životnosti. Skříň karoserie Karoserie po opravě, poškozená, běžně provozně opotřebovaná,
běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, škrábance, promáčkliny. Poškozené plastové nadkolí PP blatníku. LP
dveře, poškozené, silně deformované. LZ dveře, poškozené, deformované ve spodní části. LZ blatník, plastový lem nelícuje s okolními
díly, koroze lemu. Víko zav. prostoru, rozsáhlá koroze, vady laku. PZ blatník, po opravě, koroze lemu, chybí část plastového lemu. PZ
dveře, po opravě. PP dveře, po výměně. PP blatník, po opravě laku. Rozsáhlá koroze podvozkových dílů. Příslušenství a výbava
karoserie Interiér silně opotřebovaný a znečištěný. Poškozená ekokůže na sedadle řidiče. Odřené výplně zadních dveří. Silně odřené
plastové výplně v zavazadlovém prostoru. Chybí 2x zadní sedadlo, celkem tedy pouze 5 míst k sezení. Funkčnost klimatizace nelze
posoudit, z výdechů ventilace neproudí vzduch. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Poškozené plastové tělo P zpětného zrcátka.
Přední nárazník, poškozený L roh, na několika místech odřený. Zadní nárazník, na několika místech odřený. Závady dle předávacího
protokolu: interiér znečištěný a opotřebený užíváním, provozní škrábance a deformace, promáčklé dveře řidiče, promáčklé zadní levé
dveře, koroze na zadních dveří, poškozené pravé zrcátko, poškozená přední rz, poškozený lak na předním nárazníku, v kufru je lištapatří k morotu, chybí roleta kufru,
TP

