REKLAMNÍ PROSTOR

Aukce: 2022AA001

Audi S8 QUATTRO 5,2V10
Vyvolávací cena: 285 000,- 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: 7129

Vydraženo:

2007
2007
161627
5204
331
benzín
Nezjištěno - duplikát TP
0%
modrá metalíza
WAUZZZ4EX8N004379

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
10/2020
Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Xenonová světla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, El.
okna, El. zrcátka, Palubní počítač, Audio originál, Navigace, Airbagy 6x, Klimatizace automatická, Sedadla kůže, Sedadla vyhřívaná
přední, Sedadla ventilovaná přední, Sedadla vyhřívaná zadní, El. stavitelná P sedadla, střešní okno, ABS, ESP, Tempomat, Senzor
stěračů, Pneumatické odpružení, Stavitelný podvozek, Parkovací senzory, Převodovka automatická, 4 x 4
Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze
výfukového potrubí. Motorový prostor nelze vizuálně posoudit, nelze otevřít kapota motoru. Zjevné vady nezjištěny. Doporučena
kontrola. Převodovka Automatická. Řazení rychlostních stupňů ve všech režimech funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení
skupiny. Rozvodovka, přídavné převody, kloubové hřídele Pohon 4x4 funkční. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Zjevné vady
nezjištěny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepech a čepech řízení.
Pneumatické odpružení funkční. Odřený PP litý disk kola. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Pneumatické odpružení
funkční. Odřený LZ litý disk kola. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční
(elektromechanická). Skříň karoserie Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota
motoru, lak místy oprýskaný, nelze otevřít, poškozené ovládání. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a
znečištěný. Poškozený kryt reproduktoru v LP dveřích. Hlučný chod el. střešního okna. Porucha parkovacích senzorů. Klimatizace v
době prohlídky funkční. Nárazníky, běžné provozní oděrky. Závady dle předávacího protokolu: bez paliva, poškozeno ovládání
kapoty, oděrky a škrábance po celém voze
TP

