
Výpis z historie vozidla

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro
používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další
šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup: 9239111096

Datum aktivace kuponu: 03.02.2021 11:21:02

Platnost do: 05.03.2021 23:59:59

Časový vývoj stavu tachometru
Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů.

Prohlédněte si hodnoty zanesené do grafu a porovnejte je s aktuálním stavem km uvedeným na tachometru vozidla. Podle vývoje stavu
tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Kontrola stáří a původu
Vždy zkontrolujte datum výroby deklarované výrobcem vozidla. V technických průkazech se uvádí pouze datum první registrace, které se však od
data výroby může výrazně lišit (například i o dva roky). Vozidlo tak může být vydáváno za mladší, což má výrazný vliv na jeho tržní cenu.

Záznamy o stáří a původu vozidla

Datum výroby dle výrobce 17.12.2014 Stáří vozidla: 6 let 2 měsíce

První registrace 21.01.2015 1 měsíc od data výroby

První registrace v ČR 04.06.2018 V ČR registrováno jako: ojeté

Vyrobeno pro trh Německo  

Strana řízení Levostranné  

Základní údaje o vozidle

TOVÁRNÍ ZNAČKA

AUDI
MODEL

A6 AVANT
TYP KAROSERIE

kombi
DRUH VOZIDLA

osobní

VÝKON

160 kW
OBJEM

2967 ccm
KONTROLNÍ ČÍSLICE VE VIN

kontrolní číslice je
v pořádku

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

Výpis záznamů tachometru

Datum
Stav
tachometru

Poznámka

01.2015 0 Rok výroby/1.registrace

05.2018 88 000

06.2018 90 000

10.2018 105 000

12.2018 105 000

03.2019 111 000

11.2020 148 500

12.2020 149 000

Graf vývoje stavu tachometru
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Kontrola odcizení v ČR a SR
Prověření je provedeno v registru odcizených vozidel Policie ČR a SR. Prověření je provedeno na základě VIN a má pouze informativní charakter.

Databáze odcizených vozidel 03.02.2021

Policie ČR NE - není evidováno jako odcizené

Policie SR NE - není evidováno jako odcizené

Kontrola leasingu v ČR
Výsledkem dotazu je zjištění, zdali vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru) u uvedených leasingových společností. Data
získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Leasingové a úvěrové společnosti v ČR 03.02.2021

AGRO LEASING NE

ALD Automotive NE

BMW_FS NE

CASH4CAR NE

COFIDIS NE

ČSOB Leasing, a.s. NE

D.S. Leasing, a.s. NE

ESSOX LEASING NE

FCE Credit, s.r.o. NE

FIP COMPANY s.r.o. NE

GMAC NE

Hello Bank NE

Home Credit CZ NE

HoppyGo (carsharing *) NE

IMPULS-Leasing NE

Mercedes-Benz NE

MONETA Auto NE

MONETA Leasing NE

Oberbank Leasing NE

Raiffeisen Leasing NE

sAutoleasing, a.s. NE

Toyota FS Czech NE

UniCredit Leasing NE

UNILEASING a.s. NE

Vltavín Leas, a.s. NE

VWFS NE

ZASTAV TO NE

Záznamy servisních úkonů
Výsledek dotazu obsahuje přehled servisních úkonů, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu: 1 / 1

Datum: 12 / 2018

Stav tachometru: 105 000 Km

Materiál (výčet) LISTA

Záznamy o poškození
Výsledkem dotazu je výpis poškození vozu evidovaných v systému.
K výsledku mohou být připojeny detailnější informace, jsou-li v systému dostupné.
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Seznam potenciálních svolávacích akcí na vozidle
SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se

zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace
jsou čerpány z webu Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si

proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda

vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce - AUDI A6 AVANT, rok výroby 2014 Datum vyhlášení Detail

palivo / požár 10.03.2019  Více info

elektronika / požár 10.02.2019  Více info

motor / požár 02.06.2017  Více info

Záznamy z dokumentování vozidla - fotodokumentace

Informace byly převzaty z evidencí služeb dokumentování stavů vozidel, pořízených ve společnosti Cebia nebo v síti jejích smluvních partnerů.

Datum provedení služby: 5 / 2018

Barva vozidla: ČERNÁ PERLEŤOVÁ MEZALÍZA

Stav tachometru: 88500

Klasifikace poškození 1

Číslo záznamu: 1 / 2

Datum 12 / 2017

Země Německo

Kalkulace nákladů na opravu 1 516 EUR

Statut poškození Oprava

Číslo záznamu: 2 / 2

Datum 10 / 2018

Země ČR

Výše škody 21 168 Kč

Statut poškození Oprava

Evidovaná místa poškození zadní čelo

Stav tachometru 105 000

Chcete dostávat pravidelně informace o svolávacích akcích?

Naše mobilní aplikace Carolina Vás vždy upozorní na novou slovávací akci, která by se mohla
týkat Vašeho vozidla. A nejen to - Carolina se kompletně postará o Vaše auto.

Prostě mějte auto v mobilu. Stahujte zdarma na www.carolina.cz

Uvodní fotografie
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Datum provedení služby: 5 / 2018

Pohled čelní Pohled čelo-levý
bok

Pohled záď-
pravý bok

Pohled palubní
deska

Pohled středový
tunel s mech.
zab.

VIN raené-detail Typový títek-
detail

Vnější pohledy

Pohled čelní Pohled čelo-levý
bok

Pohled levý bok Pohled záď-levý
bok

Pohled záď

Pohled záď-
pravý bok

Pohled pravý
bok

Pohled čelo-
pravý bok

Vnitřní pohledy
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Datum provedení služby: 5 / 2018

Výpisy ze Systému OCIS
Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud
ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel 03.02.2021

Značení skel NE

Kontrola barvy vozidla
UPOZORNĚNÍ:
Pokud se aktuální barva na vozidle neshoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku),
může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla cerna metaliza havanna - kód Y8X

Barva při první registraci v ČR HNĚDÁ

Technický popis
Technický popis udává důležité technické parametry, na jejichž základě bylo modelové provedení daného typu vozidla schváleno pro provoz na
pozemních komunikacích. Uvedené parametry by měly být v souladu s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla.

Technický popis - základní

Druh vozidla OSOBNÍ AUTOMOBIL

Zkratka kategorie vozidla M1

Palivo NM

Zdvihový objem (ccm) 2 967

Max. výkon (kW) 160.00

při otáčkách (ot/min) 4 000

Maximální rychlost (km/h) 234

Počet míst k sezení 5

Počet míst k stání 0

Celková hmotnost (kg) 2 390

Typ motoru CTC

Celková hmotnost povolená (kg) 2 390

Pohled palubní
deska

Pohled interiér,
přední sedačky

Pohled středový
tunel s mech.
zab.

Celkový pohled
do interiéru

Identifikátory

VIN raené-detail VIN raené-
umístění

Typový títek-
detail

Typový títek-
umístění
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Technický popis - základní

Provozní hmotnost (kg) 1 835

Technický popis - rozšířený

Homologace e1*2007/46*0436*19

Výrobce podvozku AUDI AG, INGOLSTADT, SRN

Výrobce motoru AUDI AG

Délka (mm) 4 943

Šířka (mm) 1 874

Výška (mm) 1 421

Rozvor (mm) 2 914

Hmotnost jízdní soupravy (kg) 4 470

Hmotnost přípojného bržděného vozidla (kg) 2 000

Hmotnost nebržděného přípojného vozidla (kg) 750

Zatížení náprav (kg) 1 235/1 235; 1 295/1 295

Zatížení spojovacího zařízení (kg) Z 85

Nápravy, pohon 2 - 1 PŘEDNÍ

Náprava 1 8JX17 ET39; 225/55 R17 97Y

Náprava 2 8JX17 ET39; 225/55 R17 97Y

Hluk stojícího vozidla (dB) 68

při otáčkách (ot/min) 2 375

Hluk vozidla za jízdy (dB) 72.0

Spotřeba paliva 136/2014W

Spotřeba - město (l/km) 5.5

Spotřeba - 90km/hod (l/km) 4.4

Spotřeba - 120km/hod (l/km) 4.8

Směrnice ES 136/2014W

Součinitel absorpce 0.50

Informace od výrobce – výbava vozidla
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.

Identifikace vozidla

Značka Audi

Název modelu A6

Označení modelu audi a6 av. 3,0 tdi

Datum výroby 17. 12. 2014

Barva cerna metaliza havanna

Kód barvy Y8X

Barva střechy cerna metaliza havanna

Vybavení Vybavení (soul (cerna))

Kód převodovky PHV

Řazení AUT

Kód motoru CTCC

Výkon (kW) 160

Prodejní typ 4GD0LG

Země Prodejní program NĚMECKO

Iso název země Německo

Iso kód země alpha2 DE

Kód řízení LHD

Soupis výbavy vozidla

"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení Bez připojení k multimédiím ve vozidle

Aerodynamické doplňky Bez aerodynamických doplňků pro zlepšení Cx-koeficientu
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Soupis výbavy vozidla

Agregát 6-vál. diesel 3,0L Agregát: 059.K

Airbag Airbag pro řidiče a spolujezdce

Akční provedení Žádné akční provedení

Alternativní pohon Bez alternativního pohonu

Asistent změny stopy Bez asistenta při změně jízdního pruhu

Barva přístrojové desky,dveří a bočního obložení Přístrojová deska a panel dveří, jednodílný - jednobarevný

Baterie Baterie 520A (92Ah)

Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček Bederní opěra v předních sedadlech, elektricky nastavitelná

Bezpečnostní osvědčení Se spec. štítkem nebo nálepkou, bezpečnostní osvědčení pro Německo

Boční a zadní okna Boční a zadní okna

Boční airbag Boční airbag vpředu a hlavový airbag

Brzdový systém Elektronický program stability ESP

CD-měnič/CD-přehrávač Minidisc-měnič

Centrální ovládací a zobrazovací jednotka Centrální ovládací jednotka, vpředu

CO2 varianta Standard

COC dokumenty COC-dokument 19

Čelní okno Vrstvené čelní sklo tónované

Dálková regulace sklonu světlometu
S dálkovou regul. polohy světlometu, dynamická, automatická (reguluje
se při jízdě)

Dekorační fólie/emblémy Bez dekorativní fólie/emblémů

Dekorační obložení Dekorační obložení

Díly se zvláštní povrchovou úpravou Díly bez zvláštní povrchové úpravy

Dodatečné karosářské obložení boční
Bez přídavných bočních krytů karosérie, ochrana proti odlétajícímu
kameni

Dodatečné obutí Dodatečné zimní obutí

Dodavatelé pneumatik Pneumatiky bez určení značky

Druh motoru Diesel

Druh náhonu Přední náhon

Druh nárazníku Zesílený nárazník

Druh zadních brzd Kotoučové brzdy zadní

Druhy pneumatik Druh pneumatik, provedení 2

Držák poznávací značky vpředu Držák poznávací značky vpředu

Dvojitý DIN rozměr Bez dvojitého DIN rozměru

ECO-funkce pro jízdní profil a výběr řízení ECO funkce (software)

Elektrické ovládání dveří (zavírací mechanismus) Manuální ovládání dveří

Elektrické rozhraní pro externí použití Bez elektrického rozhraní

Exhalační předpis Exhalační předpis EU6 Plus

Generátory Alternátor 120-180 A

Head-up displej Bez Head-Up displeje

Hlavice řadící páky Hlavice řadící páky z kůže/plastu

Hlavní světlomety LED- Hlavní světlomety

Hmotnostní třídy pro přední nápravu Váhová třída "11" pro přední nápravu

Hmotnostní třídy pro zadní nápravu Váhová třída "12" pro zadní nápravu

Chladivo Chladivo R134a

Chlazení motoru Chlazení motoru - provedení 1

Individuální zástavba Bez individuální zástavby

Intervalový spínač stíračů Bez intervalového stírače stěračů

Kamera/distanční sensor Kamera a nebo distanční senzor (asistenční systém řidiče)

Kamerový systém/Senzorika okolí Se zpětným kamerovým systémem (typ 2)

Kapacita baterie/alternátoru Baterie/alternátor - standardní kapacita

Kategorisierung Reifen Kategorie 0

Klimatické oblasti Standardní klimatické oblasti

Kola Disk z lehké slitiny 8J x 18

Kompas/ukazatel dopravního značení Bez ukazatele dopravního značení

Kontrola bezpečnostních pasů S kontrolou zapnutí bezpečnostního pásu, kontakt v zámku
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Soupis výbavy vozidla

Kontrola tlaku v pneumatikách Kontrola tlaku v pneumatikách

Kožený okruh Bez koženého potahu

Kryt motoru S krytem motoru

Kuřácké provedení Kuřácké provedení

Kvalita paliva Kvalita paliva < 50 ppm

Lékárna/výstražný trojúhelník Lékárnička a výstražný trojúhelník

Levostranný / pravostranný provoz Pravosměrný provoz

Loketní opěra Loketní opěra vpředu

Místo dokončení Místo dokončení-standardní

Množství paliva Sériová prvotní náplň paliva

Motory 6-vál. turbodiesel 3,0 L/160 K Agregát: TS8/TH1

Multifunkční ukazatel Multifunkční ukazatel/palubní počítač

N.N.N. N.N.N. provedení 1

Nádoba na aktivní uhlí Bez nádobky na aktivní uhlí s SCR

Nákladová podlaha vzadu Nákladová podlaha vzadu

Nálepky centrální elektriky Nálepka pro centrální elektriku

Nápisy Bez přídavného nápisu

Nářadí a zvedák vozu Sada nářadí a zvedák vozu

Nasávání čerstvého vzduchu do vnitřního prostoru Filtr s aktivním uhlím

Nastavení sedadel Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel

Nastavení spolujezdcovy sedačky zezadu Bez nastavení sedačky spolujezce zezadu

Nástupní lišty Prahové nástupní lišty - kovové

Navigační přístroj Navigační přístroj-High

Nezávislé topení Bez přídavného/nezávislého topení

Odkládací paket Bez odkládací kapsy/boxu

Odvětrání sedačky / masážní sedadlo Bez odvětrávaní sedačky/masážního sedadla

Ochrana laku / ochrana při transportu Ochranná fólie s dodatečným transportním ochranným opatřením

Ochrana podvozku Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky

Omývací zařízení světlometů S omývacím zařízením světlometu

Opatření zvyšující hodnotu vozu Vozidla s opatřeními zvyšujícími hodnotu vozu

Osobní vyzvednutí-zvláštní řízení Bez osobního vyzvednutí

Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení) Bez přídavných světel (vnitřní osvětlení)

Otevírání vrat Bez zařízení pro otevírání vrat

Ovládání vnějších zpětných zrcátek
Vnější zpětná zrcátka, s automatickým stmíváním, elektricky
nastavitelná, vyhřívaná

Ovládání zámku zadní kapoty/víka Zadní výklopné dveře (snadnější ovládání s posilovačem)

Ozdobné lišty Ozdobné lišty světlé

Označení typu Odpadá označení modelu

Palivová nádrž - obsah Palivová nádrž

Palivový systém Palivový systém pro diesel

Parkovací brzda Ruční parkovací brzda

Platformová kupina vozu Platformová skupina třídy vozu 1

Pneumatiky Celoroční pneumatiky 235/60 R16 104H

Pomocné parkovací zařízení Pomocné parkovací zařízení vpředu a vzadu

Potah podlahy zavazadlového prostoru Potah podlahy zavazadlového prostoru

Potahy sedadel Potah sedadel - "Alcantara" a perlová kůže "Nappa"

Prodloužená záruka Bez prodloužené záruky

Provedení brzd vpředu Kotoučové brzdy vpředu

Provozní napětí Provozní napětí 12 V

Provozní návod Provozní návod NĚMECKY

Pružné popruhy (pavouk) pro upoutání zavazadel Bez sítě k upevnění nákladu

Přední sedadla Sportovní sedadla vpředu

Přední spojler Bez čelního spojleru

Předplacená garanční prohlídka Bez garanční prohlídky

Přenášecí frekvence Přenášecí frekvence 868 MHz bez bez nouzového tlačítka
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Soupis výbavy vozidla

Převodovka - popis 7-stupňová automatická převodovka

Převodovka zadní nápravy Bez převodovky zadní nápravy

Přídavné topení Elektrické přídavné topení

Přídavné upevnění dětské sedačky Přídavné upevnění dětské sedačky

Přístroje na přístrojové desce Přístrojová výbava s km/h. hodiny, otáčkoměr a denní počítadlo km

Quattro GmbH Sériová kola

Rádia Rádio High (Gen2)

Regionální kódy pro rádio Regionální kód " ECE " pro Rádio

Reproduktory Reproduktor Bose-sound

Rezervní kolo Set na opravu pneumatik

Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly Díly platné pro vůz -4G0-

Rozšířený bezpečnostní systém S rozšířeným bezpečnostním systémem (Pre Crash Basic)

Rušení hluku Bez kompenzace hluku

Řazení převodu Tiptronic

Řízení Servořízení

Řízení série / předsérie Sériové zpracování

SBBR-Svítilny Zadní skupinové svítilny s diodami (LED)

Sloupek řízení Sloupek řízení výškově a podélně nastavitelný

Sluneční stahovací clony zadního/bočních oken Bez stahovací ochranné sluneční clony

Speciální nálepky/štítky Nálepka/štítek anglicko-německy

Specifické díly pro země z důvodu předpisů Sada dílů bez specifických předpisů země určení

Specifikace vozu Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení

Spínání jízdního osvětlení Spínač denního jízdního osvětlení pro Severní Ameriku

Start/Stop-zařízení/rekuperace Start/Stop zařízení s rekuperací

Stropní výplň Stropní výplň, standardní

Střední konzola Se střední konzolou

Střešní nosič/nosič zavazadel Střešní nosič - lesklý

Střešní okno Bez střešního okna (plná střecha)

Systém nočního vidění Bez systému pro noční vidění

Systém pro sledování vozidla Bez systému sledování vozidla (Vehicle-Tracing System)

Systém světelného asistenta Anténní kabel pro rádiový systém a autotelefon (C-net)

Systémy na ochranu proti odcizení
Alarm s hlídáním vnitřního prostoru, nezávislou sirénou a ochranou proti
odtažení

Telefon Komfortní telefonie s externí anténou a (rSAP)

Telefonní sluchátko Bez telefonního sluchátka

Thermo nástavek (držák pohárků) Ohne Thermoeinsatz (držák pohárků)

Tlumení/odpružení podvozku Odpružení/tlumení, standard

Topení a klimatizace Klima plus

Transportní ochrana Ochrana pro transport, provedení 1

Třída kvality Sériová kvalita

TV příjem / digitální radiopříjem Digitální radiopříjem

Typ karoserie Kombi=variant

Typový štítek Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw

Umístění řízení Levostranné řízení

Upevnění dětské sedačky vpředu Bez upevnění dětské sedačky (ISOFIX) vpředu

Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky Bez zvláštně vyztužené karosérie

Úrověň výbavy Standardní výbava

Vak na lyže Bez vaku na lyže ve vnitřním prostoru

Varianty Varianta základní výbava

Varovné zařízení překročení rychlosti Se zařízením omezující rychlost

Vestavba specifických dílů pro vůz Díly pro zástavbu standardní převodovky

Vkládané koberečky Vkládané koberečky vpředu a vzadu

Vnější zpětné zrcátko vlevo Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické

Vnější zpětné zrcátko vpravo Vnější zpětné zrcátko vpravo, asferické, rozšířené zorné pole

Vnitřní zpětné zrcátko Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
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Soupis výbavy vozidla

Volant Kožený sportovní multifunkční volant

Vstupní médium pro multi média Vstupní médium pro Multi Media

Vyhřívání sedadel Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací

Výrobce Audi - a.s.

Zadní clona Zadní clona (EU)

Zadní část výfuku Zadní díl výfuku standard

Zadní sedadla Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělené a sklopné

Zadní spoiler Zadní spojler

Zajišťovací systém nastartování Bez zajišťovacího systému nastartování bez zámku řízení

Zamykání dveří a víka Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

Zamykání šroubu kol Standardní šrouby kol

Zařízení pro udržování rychlosti Zařízení pro udržování konstantní rychlosti - tempomat

Zástavbové díly pro motor Zástavbové díly pro 6-ti válcový motor

Závěsné zařízení Bez závěsného zařízení

Země typových zkoušek Země typových zkoušek-NĚMECKO

Zvláštní opatření Provedení osobní vozy

Ostatní

Ostatní Business package plus for key accounts

Ostatní
Cast aluminium alloy wheels, 5 spoke "V"design, size 8J x 18, with
245/45 R 18 tyres

Ostatní MMI® navigation plus with MMI touch®

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému
partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.
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