REKLAMNÍ PROSTOR

Aukce: 2022IS001

Audi A4 1,9 TDI
Vyvolávací cena: 27 000,- 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: 1
Moje cena:

Kód: 7264
Vydraženo:

2003
2003
361616
1896
96
nafta
Zakoupeno nové v ČR
0%
oranžová metalíza
WAUZZZ8E73A341747

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
07/2023
Tónovaná skla, Posilovač řízení, Palubní počítač, nastavitelný volant, Mlhovky, Klimatizace automatická, ESP, Elektricky spouštěná
okna přední, El. zrcátka, Centrální zamykání s DO, Audio originál, Airbagy 6x, Al. kola, ABS
Vozidlo bylo v době prohlídky omezeně pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Snížený výkon. Zvýšená hlučnost.
Zvýšená kouřivost. Netěsnosti, prolínání motorového oleje ve spojích. Povrchová koroze výfukového potrubí. Doporučena celková
kontrola. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální – 5°. Řazení rychlostních stupňů nepřesné, obtížné.
Nelze zařadit zpětný chod. Řazení 4. rychlostního stupně obtížné. Nutná celková kontrola, případně oprava. Rozvodovka, přídavné
převody, kloubové hřídele Zvětšené vůle v homokinetických kloubech poloos. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v
uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepech a čepech řízení. Zvýšená hlučnost servořízení. 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. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční,
účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie po opravě, poškozená, provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku.
Kapota motoru, oděrky, lak místy oprýskaný, drobné promáčkliny. LP blatník, odřený a mírně deformovaný lem. LP dveře, mírně
lokálně odřené, oděrky, po opravě laku. LZ dveře, po opravě laku, mírná podélná promáčklina. LZ blatník, po opravě laku.
Deformovaná bočnice u nárazníku, škrábance. PZ blatník + bočnice, po opravě laku, odřený lem, mírné promáčkliny na bočnici. PZ
dveře, po opravě laku, oděrky, drobné promáčkliny. PP dveře, po opravě laku, oděrky, drobné promáčkliny. PP blatník, po opravě
laku, poškozený, deformovaný. Příslušenství a výbava karoserie Interiér silně opotřebovaný a znečištěný, potahy sedadel. Odřený
lak z některých ovládacích prvků výbavy. Poškozená odkládací přihrádka před spolujezdcem. Poškozená středová loketní opěrka.
Prověšený potah stropnice provizorně připevněn špendlíky. Nefunkční klimatizace. LP světlomet, po výměně. PP světlomet, matný
kryt. Přední nárazník, po opravě laku, odřený P roh. Zadní nárazník, odřený P roh, běžná provozní poškození laku. Závady dle
předávacího protokolu: poškozený kaslík pod palubní deskou u spolujezdce, velmi amatérksy opravná stropní výplň přepínačky,
SK
TP

