REKLAMNÍ PROSTOR

Aukce: MVCR20211209

SEAT TOLEDO 1,9 TDI/66 kW
Vyvolávací cena: 4 000,- Kč
První registrace
Stav ukazatele km
Palivo
Druh karoserie
Výkon (kw)
Zdvihový objem (ccm)
Sazba DPH
VIN
Barva

Moje cena:
1999-08-03
304958
NM
Hatchback
66
1896
0%
VSSZZZ1MZYB008989
Červená - metal

Aukční číslo: 14
Vydraženo:

Kód: 657

Tažné zařízení, zámek řadící páky, klíč na kola, zvedák, startovací kabely, výstražný trojúhelník, 3 ks plastových krytů kol.
V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Výbava vozidla

Soupis výbavy vozidla
Aerodynamické doplňky
S aerodynamickými doplňky
Agregát
4-vál. diesel 1,9L Agregát: 038.B
Airbag
Airbag pro řidiče a spolujezdce
Akční provedení
Žádné akční provedení
Antény
Střešní anténa
Baterie
Baterie 340A (70Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček Bez bederní opěry v předních a zadních sedadlech
Boční a zadní okna
Boční a zadní okna tónovaná
Boční airbag
Bez bočního airbagu
Boční světla
Boční směrová světla, tmavě zabarvená
Brzdový regulátor
Bez zátěžového regulátoru
Brzdový systém
Antiblokovací systém ABS
CD-měnič/CD-přehrávač
Bez přípravy/vestavby CD-měniče
CD-Rom/DVD/SD-karta
Bez CD ROM jednotky
COC dokumenty
COC-dokument 03
Čelní okno
Vrstvené čelní sklo tónované
Dálková regulace sklonu světlometu
S dálkovou regulací polohy světlometu
Dekorační obložení
Bez dekoračního obložení
Dělící stěna
Bez dělící stěny
Díly se zvláštní povrchovou úpravou
Vnější zpětné zrcátko v barvě vozu
Dodatečné karosářské obložení boční
Bez přídavných bočních krytů karosérie, ochrana proti odlétajícímu kameni
Dodatečné obutí
Bez dodatečného obutí
Dodatečné prachové těsnění
Bez vnějšího přídavného těsnění
Dodavatelé pneumatik
Pneumatiky bez určení značky
Druh náhonu
Přední náhon
Druh zadních brzd
Kotoučové brzdy zadní
Držák nápojů
Držák nápojů
Držák poznávací značky vpředu
Bez držáku poznávací značky vpředu
Držák SPZ vzadu
Bez držáku poznávací značky vzadu
Držáky
Držáky lékárničky a výstražného trojúhelníku
Dveře
4-dvéřové provedení
Exhalační předpis
Bez nálepky na ovládání rádia
Exhalační předpis
Exhalační předpis EU2 (MVEG2)
Generátory
Alternátor 90A
Hasící přístroj
Bez hasicího přístroje
Hlavice řadící páky
Hlavice řadící páky – komfortní
Hlavní světlomety
Hlavní světlomety-halogenové, pravostranný provoz
Hlavové opěrky
Výškově a sklonově stavitelné opěrky hlavy pro přední sedadla
Hlavové opěrky vzadu
Hlavové opěrky vzadu – 3 kusy
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu
Bez určení váhové třídy zadní nápravy
Houkačka
S dvoutónovou houkačkou
Chlazení motoru
Chlazení motoru – provedení 1
Intervalový spínač stíračů
Intervalový spínač stěračů, seříditelný potenciometrem (4 stupně)
Klíček s osvětlením
Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu
Kola
Disk ocelový 6J x 15 ET 38
Kola
Kola z lehké slitiny 8 1/2J x 19 vpředu, s 11J x 19 vzadu
Koncové mlhové světlo
Koncová mlhová světla vlevo i vpravo
Kontrola bezpečnostních pasů
Bez kontroly zapnutí bezpečnostních pásů
Kontrola katalyzátoru
Bez kontroly katalyzátoru
Kontrola opotřebení brzdového obložení
Bez kontroly opotřebení brzdového obložení
Kontrolní ukazatel autom.převodovky AG-4
Bez kontrolního ukazatele automatické převodovky
Kryt zátky palivové nádrže, uzamykatelný
Víčko palivové nádrže
Kryty kol
Zakrytí kola
Kuřácké provedení
Kuřácké provedení, popelník vpředu a vzadu
Lékárna/výstražný trojúhelník
Bez lékárničky a výstraž. trojúhelníku
Loketní opěra
Bez loketní opěry vpředu
Madlo ruční brzdy
Madlo ruční brzdy z plastu
Make-up zrcátko vlevo
Make-up zrcátka vlevo s krytkou
Make-up zrcátko vpravo
Make-up zrcátka vpravo s krytkou
Místo dokončení
Místo dokončení-Brussel
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet
Bez předních mlhových světlometů
Množství paliva
Sériová prvotní náplň paliva
Modul platformy-podlaha zadní
Modul podlahy zadní – provedení 3
Motory
4-vál. turbodiesel 1,9l/66kW TDI MVEG2 Agregát: T0W
Mřížka chladiče
Ochranná mřížka chladiče
Multifunkční ukazatel
Bez multifunkčního ukazatele
Nádoba na aktivní uhlí
Bez nádoby na aktivní uhlí
Náhon tachometru a plombování
Bez hřídelky náhonu tachometru bez plombování (elektronický tachometr)
Nákladová podlaha vzadu
Bez nákladové podlahy
Nálepka (určení dle zákazníka, bez akčních provedení) Bez nálepek a emblému
Nápisy
Přídavný nápis “TDI”
Nárazník
Lakovaný nárazník v barvě vozu
Nářadí a zvedák vozu
Sada nářadí a zvedák vozu
Nasávání čerstvého vzduchu do vnitřního prostoru
Prachový a pylový ﬁltr
Nastavení sedadel
Mechanické výškové seřizování levého předního sedadla (pravé přední sedadlo bez výškového seřizování)
Navigační přístroj
Bez navigačního přístroje
Nezávislé topení
Bez přídavného/nezávislého topení
Obložení zavazadlového prostoru
Obložení zavazadlového prostoru (komfort)
Odkládací kapsy vpředu ve dveřích
Odkládací kapsy ve dveřích, bez vkládaných koberečků
Odkládací polička na kazety/CD
Bez odkládací poličky na kazety/CD
Odrušení
Odrušení pro příjem UKW a MW vysílání
Ochrana laku / ochrana při transportu
Bez povrchové ochrany s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku
Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Ochrana proti mrazu
Odolnost proti mrazu do -25 stupňů C
Ochranné boční lišty
S bočními ochrannými lištami
Ochranný kryt nakládací hrany
S plastovým ochranným krytem nakládací hrany
Omývací zařízení světlometů
Bez omývacího zařízení světlometu
Osvětlení motorového prostoru
Bez osvětlení motorového prostoru
Osvětlení prostoru řidiče
Vnitřní světlo se spínačem ve dveřích
Osvětlení přístrojů
Prosvětlení přístrojů – standardní
Ovládání oken
Stahovaní oken vpředu elektricky s pojistkou, vzadu mechanické
Ovládání plynu
Elektrické ovládání plynu E-Gas
Ovládání vnějších zpětných zrcátek
Vnější zpětná zrcátka zevnitř nastavitelná
Ovládání zámku zadní kapoty/víka
Odjištění víka zadních výklopných dveří vnější
Palivová nádrž – zpracování
Palivová nádrž se zvláštní úpravou materiálu (ﬂuor.)
Palivový systém
Palivový systém pro diesel
Pneumatiky
Pneumatiky 195/65 R15 V
Pomocné parkovací zařízení
Bez vyhřívání zámku ve dveřích
Pomocné parkovací zařízení
Bez pomocného parkovacího zařízení
Potah podlahy zavazadlového prostoru
Potah podlahy zavazadlového prostoru z plyšové tkaniny se sestřiženým vláknem
Potahy sedadel
Potah sedadel – látka
Prodejní program zemí
Prodejní program ČESKÁ REPUBLIKA
Prodloužený servisní interval
Bez prodlouženého servisního intervalu
Provedení brzd vpředu
Kotoučové brzdy vpředu s integrovaným nosičem brzdy
Provozní návod
Provozní návod NĚMECKY
Přední sedadla
Normální sedadla vpředu
Přenášecí frekvence
Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka – popis
5-ti stupňová mechanická převodovka
Přídavná výstražná světla
Varovná světla v předních dveřích, odrazka v zadních dveřích
Přídavné obložení tunelu
Obložení tunelu, prodloužená střední konzola
Přídavné tlumení vnějšího hluku
Přídavné tlumení vnějšího hluku (spodní kryt motoru, přední kapota, čelní stěna)
Přídavné topení
Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
Přídavné upevnění dětské sedačky
Bez přídavného upevnění dětské sedačky
Připojení sluchátek vzadu
Bez připojení sluchátek vzadu
Příprava pro výstražné zvukové zařízení
Bez přípravy pro výstražné zvukové zařízení a bez vysílací antény
Příprava vestavby pro vysílačku
Bez přípravy pro vestavbu vysílačky
Přístroje na přístrojové desce
Přístrojová výbava – otáčkoměr, hodiny a ukazatel rychlosti v km/h
Přístrojová deska
Přístrojová deska – vypěněná
Rádia
Bez rádia ale s přípravou pro rádio
Reproduktory
Bez reproduktorů, ale s přípravou pro 8 reproduktorů
Rezervní kolo
Ocelový rezervní disk s jízdním obutím
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly
Díly platné pro vůz -1M0Řazení převodu
Ruční řazení-lanovod
Řídící kódy
Výměna oleje pro GTI Nigerie
Řízené chlazení
Bez elektronicky řízeného chlazení
Řízení
Řízení s posilovačem
SBBR-Svítilny
Zadní skupinové svítilny – normální provedení
Silné zvukové zařízení
Bez silného zvukového zařízení a regulace intervalu tónu
Sloupek řízení
Sloupek řízení výškově a podélně nastavitelný
Sluneční stahovací clony zadního/bočních oken
Bez stahovací ochranné sluneční clony
Snímač vnější teploty
S ukazatelem vnější teploty
Speciální nálepky/štítky
Nálepka/štítek v němčině
Speciﬁcké díly pro země z důvodu předpisů
Sada dílů bez speciﬁckých předpisů země určení
Speciﬁkace vozu
Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení
Bez speciál. spínání jízdního osvětlení
Stabilizátor přední
Stabilizátor vpředu
Stabilizátor vzadu
Stabilizátor vzadu
Start/Stop-zařízení/rekuperace
Bez volnoběžné automatiky/přerušení přívodu paliva
Stírací a omývací zařízení zadního okna
Bez stěrače a ostřikovače zadního okna
Stropní madla
Sklopná stropní madla s brzdou
Stropní výplň
Stropní výplň nedělená
Střešní nosič/nosič zavazadel
Bez střešního nosiče
Střešní okno
Bez střešního okna (plná střecha)
Světlo na čtení
1 světlo na čtení vpředu a 2 vzadu
Systémy na ochranu proti odcizení
Imobilizér elektronický
Telefon
Bez přípravy/vestavby autotelefonu
Těžko vznětlivé hmoty
Těžko vznětlivé látky
Tlumení podvozku přední
Tlumení přední, Sport
Tlumení podvozku zadní
Tlumení zadní, základní 2
Topení a klimatizace
Topení s mechanickou regulací
Typ karoserie
Stupňovitá záď
Typový štítek
Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ukazatel stavu kapaliny
Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače
Umístění řízení
Levostranné řízení
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky Bez zvláštně vyztužené karosérie
Úrověň výbavy
Luxusní výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel
Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Uvolňování zadního sedadla
Uvolňování zadního sedadla
Varovné zařízení překročení rychlosti
Bez varov. zaříz. překročení rychlosti
Vkládané koberečky
Bez vkládaných koberečků
Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva
Hrdlo palivové nádrže bez vložky-modul 2
Vnější zpětné zrcátko vlevo
Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Vnější zpětné zrcátko vpravo
Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko
Vnitřní zpětné zrcátko
Volant
Komfortní volant s airbagem
Vyhřívané trysky ostřikovače
Bez vyhřívaných trysek ostřikovače skla
Vyhřívané zadní okno
Zadní sklo vyhřívané
Vyhřívání sedadel
Bez vyhřívání sedadel
Výplně dveří
Výplň dveří – pěnová fólie s textilními plochami
Zadní bezpečnostní pás uprostřed
Pevný pánevní (dvoubodový) pás vzadu uprostřed
Zadní bezpečnostní pásy vnější
3-bodový bezp. samonavíjecí pás vzadu
Zadní náprava
Zadní náprava standard
Zadní sedadla
Zadní sedadlo a opěradlo dělené, sklopné a s loketní opěrkou
Zadní spoiler
Bez zadního spoileru
Záchytné systémy vpředu
3-bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu, s přitahovačem, výškově nastavitelný
Zajišťovací systém nastartování
Bez zajišťovacího systému nastartování
Zakrytí řadící páky
Zakrytí řadící páky z koženky
Zakrytí zavazadlového prostoru
Zakrytí zavazadlového prostoru
Zamykání dveří a víka
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a safesystémem
Zamykání šroubu kol
Standardní šrouby kol
Zařízení pro udržování rychlosti
Bez zařízení pro udržování konstantní rychlosti
Zásuvka v kufru
12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
Zavazadlová síťka sedaček budky řidiče
Síť na zadní straně pravé sedačky
Závěsné zařízení
Závěsné zařízení
Země typových zkoušek
Země typových zkoušek-ČESKÁ REPUBLIKA
Zvláštní barevná výbava
Bez zvláštní barevné výbavy
Zvláštní opatření
Bez zvláštních opatření
Zvláštní varovná zařízení
Bez taxialarmu
Ostatní
bez dodatecneho obuti
Ostatní
Bez vnějšího přídavného těsnění
Ostatní
Palivový systém pro diesel
Ostatní
W/o heat accumulator/auxiliary heating
Ostatní
Závěsné zařízení
Ostatní
Levostranné řízení
Ostatní
S dvoutónovou houkačkou
Ostatní
Žádné zvláštní vozidlo, standardní
Ostatní
bez rolety protislunecni
Ostatní
Mírné klima
Ostatní
Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Ostatní
Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Ostatní
Bez přípravy/vestavby CD-měniče
Ostatní
Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ostatní
Naradi a zvedak vozu
Ostatní
Parkovací asistent vpředu a vzadu s aktivní boční ochranou
Ostatní
prenaseci frekvence 433,92 az 434,42 Mhz
Ostatní
Provozní návod NĚMECKY
Ostatní
Šrouby kol Standard
Ostatní
bez pristroje hasiciho
Ostatní
bez zvlastnich opatreni na karoserii
Ostatní
Pneumatiky bez určení značky
Ostatní
S imobilisérem

STK

Umístění vozidla

2021-10-16
MV ČR – výdejní místo vozidel a strojů
José Martího 385/11
162 00 Praha 6 – Veleslavín
Hlavní město Praha
Tel.: 974 849 314
Tel.: 703 160 795
E-mail: prodej.cenza@mvcr.cz

Ostatní informace

Automobil zajištěn Policií ČR v trestním řízení. Možnost prohlídky na odběrném místě José Martího 385/11, Praha 6 - Veleslavín. Informace o technickém stavu poskytujeme na: 974 849 314 email: prodej.cenza@mvcr.cz. Informace o prodeji a převodu vozidla poskytujeme na: 974 849 321, email: prodej.cenza@mvcr.cz
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