
A megrendelés adatai:

A megrendelés idöp.:

Megrendelö:

Lízingcsoport:

Gazdacég:

Ügyletazonosító:

Költséget fizeti:

Rendszám:

Alvázszám:

Eurotax:

Márka:

Típus:

Gépjármü bruttó
eladási ára:

Eredetiségvizsgálat:

Forgalmi érték
meghatározás:

Beépített casco:

Importszürés:

Kapcsolattartó:

Fellelhetöség:

Extrák:

Információ:

A gépjármü adatai, paraméterei, kísérö okmányok: 

Vizsgálatot végzö személy:

Vizsgálat idöpontja: 2017-04-19 12:00

Vizsgálat helyszíne:

Rendszám:

Alvázszám:

Motorszám:

Eurotax:

Forgalmi engedély
száma:

MPX-194 

TMBLK9NE8F0071892 

CUN300360

7793D023 (Egyezik) 

HC18626
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Fajta: személygépkocsi

Márka: Skoda

Modell: Octavia

Típus: Octavia Combi 2.0 CR TDI SCOUT 4X4 DSG

Kivitel: kombi

Ajtók száma: 5

Száll. szem. száma: 5

Szín: barna

Gyártási év: 2014

Elsö mo-i
forgalombahelyezés:

2014-09-19

Elsö külföldi
forgalombahelyezés:

Forgalmi engedély
érvényessége:

2018-09-19

Hengerürtartalom: 1968

Hengerek száma: 4

Teljesítmény: 135 kW - 184 LE

Üzemanyag: dízel

Sebességváltómü
típusa:

automata

Km óra állása: 71763

Tulajdonosok száma: 1

Kulcsok száma: 1

Kulcsok típusa: gyári, gyújtás,

Szervízkönyv: vezetett szervizkönyvvel rendelkezik

Eredetvizsga: nincs megrendelés

Tartozéklista (széria- és, vagy extratartozékok):

Extrák: Biztonság és védelem
ABS (blokkolásgátló), ASR (kipörgésgátló), ESP (stabilitásellenörzö rendszer), Fejtámla(5 db),
Oldal- és függönylégzsák(6 db), Pótféklámpa, Parkoláselösegítö rendszer(Hátul), Térdlégzsák(1
db), Védelem(Gyári immobiliser), Védelem(Központi zár), Védelem(Kormányzár), Vezetö- és
utasoldali légzsák,

Belsö jellemzök
Ablaktörlö esöérzékelövel, Audio(Rádió - CD lejátszó), Automatikusan bekapcsolódó
fényszórók, Belsö tükör – fényre automatikusan sötétedö, Bluetooth, Elektr. áll. külsö vp tükör(2
db), Elektromos ablakemelö(Elöl és hátul), Füthetö ülés(2 db), Fedélzeti számítógép,
Fordulatszámmérö, Hátsó ülés osztható, Kárpit(Bör), Kormánykerék(Bör),
Kormánykerék(Magasság és táv. állítású kormánykerék), Kormánykerék(Multifunkciós),
Kormánykerék(Szervo), Légkondícionáló(Automatikus), Légkondícionáló(Digit),
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Magasságállítható utasülés(Manuális), Magasságállítható vezetöülés(Manuális),
Napfénytetö(Elektromos), Navigációs rendszer, Panoráma tetö, Sebességszabályozó (Tempomat),
Színezett üveg,

Külsö megjelenés
Fényezés(Metál), Fényszórómosó berendezés, Hátsó ablaktörlö-mosó berendezés, Könnyüfém
keréktárcsák(17 '), Króm kiegészítök(Elöl), Króm kiegészítök(Hátul), Króm kiegészítök(Oldalt),
Világítás (Ködfényszóró elöl), Világítás (Xenon fényszóró),

Egyéb extrák: - összkerékhajtás, - bör/Alcantara kárpitozás, - Canton hangrendszer, - tetöcsomagtartó sín, -
síléctartó alagút, - távolsági fényszóró asszisztens, - sötétített üvegezés B oszloptól, - hegymenet
asszisztens, - iPod/MP3 csatlakozó, - stop/start rendszer, - elektromosan behajtható visszapillantó
tükrök, - keréknyomás ellenörzö rendszer, - 230 V-os csatlakozó.

Karosszéria és a fényezés vizsgálata (festékréteg vastagság mérésekkel):

Festékréteg mérés (Véletlenszerüen kiválasztott, mérhetö rétegvastagság mérési pontok értékei mikrométerben)

-tól -ig fényezés

Motortér vagy
csomagtér tetö

173 231 szakszerüen javított

Bal elsö sárvédö 137 161 gyári

Jobb elsö sárvédö 153 175 gyári

A oszlop bal 127 139 gyári

A oszlop jobb 118 131 gyári

Bal elsö ajtó 157 202 gyári

Jobb elsö ajtó 148 206 gyári

B oszlop bal 103 116 gyári

B oszlop jobb 100 122 gyári

Tetö utastér (és) raktér 134 150 gyári

Bal hátsó ajtó 159 181 gyári

Jobb hátsó ajtó 102 134 gyári

C oszlop bal 125 146 gyári

C oszlop jobb 103 146 gyári

Bal hátsó sárvédö 155 184 gyári

Jobb hátsó sárvédö 167 201 gyári

Csomagtér vagy
motortér tetö

167 184 gyári

Hátfal

Üzemanyagtank

Alvázszám 57 68 gyári

Elsö vészhárító /
sárvédö állapota:

megfelelö

Hátsó vészhárító / megfelelö
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sárvédö állapota:

Karosszéria állapota az
átlagos üzemidöhöz
képest

átlagos

Karosszéria tartóváz
állapota a látható
helyeken:

rendellenesség nem látható

Motor és sebességváltómü állapota:

Motor: indítható - normál üzemmód

Motor olajfolyás: nem látható

Sebességváltómü: kapcsolható

Sebességváltómü
olajfolyás:

nem látható

Fékrendszer- és a futómü állapota

Futómü hiba: nem látható

Fék hiba: nem látható

Utastér és csomagtér (raktér) állapota:

Utastér állapota átlagos

Egyéb feljegyzések: 

Hibák, hiányosságok:

Megjegyzés: Ügyfél tájékoztatása alapján a pótkulcs a Porsche Lízing Kft. telephelyén található.
Elektronikusan vezetett szervizkönyvvel rendelkezik.
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Fényképek:

mo-i forgalmi engedély mo-i forgalmi engedély

mo-i forgalmi engedély mo-i forgalmi engedély

mo-i forgalmi engedély szervizkönyv

szervizkönyv szervizkönyv
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szervizkönyv szervizkönyv

szervizkönyv szervizkönyv

szervizkönyv alvázszám

alvázszám alvázszám
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kulcs/kulcsok kulcs/kulcsok

elöl nézet jobb oldal

jobb oldal jobb oldal

bal oldal bal oldal
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bal oldal hátul nézet

motortér müszercsoport

müszercsoport km óra

belsö tér belsö tér

page 8 / 14

ismerd meg az autód 



belsö tér belsö tér

belsö tér belsö tér

belsö tér belsö tér

belsö tér belsö tér
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csomagtér/raktér csomagtér/raktér

extrák extrák

extrák extrák

extrák extrák
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extrák extrák

extrák extrák

extrák extrák

extrák extrák
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extrák extrák

extrák extrák

extrák extrák

extrák extrák
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extrák extrák

extrák extrák

extrák extrák

váltókar világítás kapcsoló
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egyéb egyéb
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