REKLAMNÍ PROSTOR

Aukce: 2022K006_E aukce

Škoda Superb III. 2,0 TDI DSG
Vyvolávací cena: 244 000,- Kč
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TMBAH7NP0J7588051

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.
CarAukce Kolín
06/2022
Senzor stěračů, START-STOP, Parkovací senzory, Převodovka DSG, Litá kola, ABS, ESP, Sedadla vyhřívaná přední, El. polohovatelné
sedadlo řidiče s pamětí, Audio originál, Palubní počítač, nastavitelný volant, Multifunkční volant, Klimatizace automatická, Airbagy
6x, El. zrcátka, El. okna, Mlhovky, Xenonová světla, Tónovaná skla, Posilovač řízení, Centrální zamykání s DO
Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Svítí diagnostická kontrolka motoru. Zvýšené
vibrace motoru. Zvýšená hlučnost. Výkon motoru odpovídá typu. Výrazně zvětšené vůle v dvouhmotovém setrvačníku. Povrchová
koroze výfukového potrubí. Doporučena celková kontrola, případně oprava. Převodovka Dvouspojková - DSG. Řazení rychlostních
stupňů ve všech režimech funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Rozvodovka, přídavné převody, kloubové hřídele
Běžné provozní opotřebení skupiny. Zjevné vady nezjištěny. 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. Odřené lité disky
kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol. Brzdový systém
Provozní brzda funkční, účinek snížený. Parkovací brzda funkční (elektromechanická). Svítí kontrolka nadměrného opotřebení
brzdových segmentů. Přední brzdové kotouče + destičky na hranici životnosti. Skříň karoserie Karoserie poškozená, běžně provozně
opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. LP blatník, oděrky, škrábance. LP dveře, odřené ve spodní části u prahu,
oděrky, škrábance. PZ blatník, mírně deformovaný lem. PZ dveře, oděrky laku. PP dveře, oděrky, mírné promáčkliny, mírně odřené.
PP blatník, odřený a mírně deformovaný. L práh, odřený a deformovaný v přední části. P práh, deformovaný pod PP dveřmi.
Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silněji. Vadný spínač el. ovládání okna LZ dveří ve dveřích
řidiče. Poškozený popelník zadních sedadel. Klimatizace v době prohlídky funkční. Čelní sklo, prasklina ve střední části. Zadní lampy
zatmavené fólií – fólie poškozená. Přední nárazník, běžná provozní poškození laku, chybí krytka ostřikovače PP světlometu. Zadní
nárazník, mírně poškozený v P spodním rohu, poškozená P odrazka. Další výbava: Front Assist, systém rozpoznání únavy Závady dle
předávacího protokolu: hlučný motor, svítí závada motoru + brzhové destičky, chybí kryt ostřikovače PP světla, poškozená zadní
schránka, ťuklé čelní sklo, poškozená LZ lampa, oděrky a škrábance po celém voze
TP

