
Protokol o stavu vozidlaProtokol o stavu vozidla
Značka:  Audi A4
VIN:  WAUZZZF45HA128572
Stav km:  116648
STK:  4/2021
Karoserie

P nárazník P kapota Víko kufru Z nárazník
LP blatník LP dveře LZ dveře LZ bok
PP blatník PP dveře PZ dveře PZ bok
LP nosník PP nosník L práh P práh
P stěna P světla Zadní čelo Střecha
Poznámky

Motor
Hlučnost odpovídá stavu km vyšší hlučnost hlučný start
Výkon odpovídá stavu km snížený
Těsnost odpovídá stavu km drobná netěsnost netěsnost
Poznámky

Převodovka
Hlučnost odpovídá stavu km hlučná
Řazení odpovídá stavu km nadměrná vůle zatuhlé řazení
Těsnost odpovídá stavu km drobná netěsnost netěsnost
Z diferenciál odpovídá stavu km netěsnost vyšší hlučnost
4 x 4 funkční nefunkční nezjištěno
Poznámky

Spojka odpovídá stavu km nadměrné opotřebení
DSG odpovídá stavu km nepravidelný záběr nadměrné opotřebení
Automat odpovídá stavu km nepravidelný záběr nadměrné opotřebení
Podvozek

Uložení odpovídá stavu km nadměrné opotřebení vyšší provozní vůle
Manžety odpovídá stavu km nadměrné opotřebení poškozené
P Tlumiče odpovídá stavu km netěsnost koroze KO
Z Tlumiče odpovídá stavu km netěsnost koroze KO
Pružiny odpovídá stavu km nadměrné opotřebení prasklé
Ložiska odpovídá stavu km hlučné vyšší provozní vůle
Řízení odpovídá stavu km netěsnost
Poznámky

Pneumatiky Přední Zadní Typ pneu 
Druhá sada  Přední Zadní Typ pneu 

Brzdy Přední Zadní Parkovací
Poznámky

Stav výfuku odpovídá stavu km netěsnost koroze nadměrná hlučnost
DPF Čelní sklo      Pozn. 

Stav interiéru odpovídá stavu km částečně poškozený zničený zápach (zvíře, kouř)
Poznámky

Funkčnost
Přední okna AC Zrcátka ovl. Vyhřívání sed.
Zadní okna Lo+Hi Zrcátka vyhř. Tempomat
Střešní okno Klapky Stěrače P Bezp.pásy
Rádio Cirkulace Stěrač Z Centr.zamyk.
Park. asist. Zásuvky Poznámky:

Ostatní
Počet klíčů Rezerva Nářadí,hever Dojezd.sada
Poznámky

Doporučuji výměnu:
 oleje v motoru a filtru  předních brzd  předních tlumičů  uložení př.nápravy  rozvodů
 oleje v převodovce  zadních brzd  zadních tlumičů  uložení z. nápravy  baterie v klíčích

Poznámky

nezjištěno originál originál nezjištěno
originál originál originál originál
originál originál originál originál
originál originál originál originál
originál originál originál originál
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