Systém AUTOTRACER
VIN: WAUZZZ4G7JN015279

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.

Základní údaje o vozidle
TOVÁRNÍ ZNAČKA

MODEL

TYP KAROSERIE

DRUH VOZIDLA

AUDI

A6 ALLROAD

kombi

osobní

VÝKON

OBJEM

KONTROLNÍ ČÍSLICE VE VIN

200 kW

2967 ccm

kontrolní číslice je
v pořádku

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

Informace o kuponu AUTOTRACER
Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

8839324313

Datum aktivace kuponu:

02.11.2020 19:05:29

Platnost do:

02.12.2020 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.

Výpis záznamů tachometru

Graf vývoje stavu tachometru

Datum

Stav
tachometru

Poznámka

10.2017

0

Rok výroby/1.registrace

10.2017

50

01.2018

11 000

05.2018

31 500

11.2018

60 000

09.2020

147 000

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

05.07.2017

Stáří vozidla: 3 roky 4 měsíce

První registrace

13.10.2017

3 měsíce od data výroby

První registrace v ČR

13.10.2017

V ČR registrováno jako: nové

Vyrobeno pro trh

Německo

Strana řízení

Levostranné
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Systém AUTOTRACER
VIN: WAUZZZ4G7JN015279

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

02.11.2020

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

02.11.2020

AGRO LEASING

NE

ALD Automotive

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:

1/3

Datum:

10 / 2017

Stav tachometru:

50 Km

Materiál (výčet)

Koberec

Práce (výčet)

registrace vozidla

Číslo záznamu:

2/3

Datum:

9 / 2020

Stav tachometru:

147 000 Km

Materiál (výčet)

© Cebia 2020

Brzd.kap. SL.6 DOT 4 (1L)
Tesnici krouzek

Dokument vygenerován 02.11.2020 19:05

Stránka č. 2 / 6

Systém AUTOTRACER
VIN: WAUZZZ4G7JN015279
Číslo záznamu:

3/3

Datum:

9 / 2020

Stav tachometru:

147 000 Km
KAPOTA
Kryt
OCHRANA

Materiál (výčet)

MASKA
FILTR
FILTR

Záznamy o poškození
Výsledkem dotazu je výpis poškození vozu evidovaných v systému.
K výsledku mohou být připojeny detailnější informace, jsou-li v systému dostupné.
Číslo záznamu: 1 / 1
Datum

4 / 2019

Země

ČR

Výše škody

31 043 Kč

Statut poškození

Oprava

Evidovaná místa poškození

zadní čelo

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

02.11.2020

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

tornado grey metallic - kód X7P

Barva při první registraci v ČR

ŠEDÁ

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
Vozidlo

AUDI A6 ALLROAD QUATTRO (4GJ0GY) 3.0 TDI 200kW quattro S tronic

Motor

CRTD; 2 967 ccm; 3,00 L; 200 kW

Palivo

nafta

Spotřeba l/100km

6,4 / 5,2 / 5,6

Převodovka

PLZ; jiná; 7 převodových stupňů

Standardní vybavení
Bezpečnost
ABS
Automatické spuštění všech blikačů
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
Boční airbagy vpředu
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Systém AUTOTRACER
VIN: WAUZZZ4G7JN015279
Standardní vybavení
Brzdový asistent BAS
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách
Inteligentní přední airbag na straně řidiče a na straně spolujezdce
Isofix příprava
Počet airbagů: 6
Protiprokluzový systém ETC
Rekuperace brzdové energie
Signalizace nezapnutých bezp. pasů 2
Systém řízení stability ESP
Systém varování před nehodou: aktivace bezpečnostních pásů, aktivace brzdových světel a monitorování řidiče
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači
Funkčnost
12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu
4 kotoučové brzdy (včetně 4 chlazených disků)
AM/FM-rádio s CD přehrávačem na, RDS s podporou MP3, digitální mediální karta a barevná obrazovka
Anténa
Asistent rozjezdu do kopce
Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování
Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu
Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken
Dálkové ovládání audia na volantu
Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru
Denní svícení
Elektronická ruční brzda
Filtr pevných částic
Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 73
Konzole na podlaze
LED světla: brzdová světla, postranní blikače, denní svícení a zadní světla
Manuální 7-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, 3,692:1 první převodový stupeň (poměr), 2,150:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,344:1
třetí převodový stupeň (poměr), 0,974:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,739:1 pátý převodový stupeň (poměr), 0,574:1 šestý převodový stupeň
(poměr), 2,944:1 zpětný převodový stupeň (poměr), sekvenční manuální, automatický režim, typ - DCT manuální sekvenční s auto modem a 0,462 :1
sedmý převodový stupeň (poměr)
Manuální sekvenční s dvojitou spojkou
Mechanický diferenciál se zvýšenou svorností uprostřed
Multifunkční displej 6,5 a 1
Nastavení pérování: volitelné řidičem a elektronické
Nastavení světel: světelný senzor, automatické nastavení výšky a funkce mlhových světel
Nastavení světlé výšky vozu - vpředu a vzadu
Ostřikovače světel
Otáčkoměr
Palivový systém: diesel common rail
Počet reproduktorů: 10 a subwoofer
Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývající palivo
Přední a zadní pérování multi-link se stabilizátorem, vzduchové
Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači
Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce
Připojení externích zařízení: AUX-in, USB
Přístrojové ukazatele: analogue & TFT
Režimy řízení včetně nastavení motoru, včetně nastavení řízení a včetně nastavení podvozku
Selektivní katalytická redukce:
Start/Stop
Stěrače: s dešťovým sensorem
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Systém AUTOTRACER
VIN: WAUZZZ4G7JN015279
Standardní vybavení
Systém hlasového ovládání audio systému
Tempomat
Typ posilovač řízení s progresivním účinkem
Venkovní teplota
Vyhřívané ostřikovače
Komfort
Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2
Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce
Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce
Startovací tlačítko
Středová loketní opěrka vpředu
Středová loketní opěrka vzadu
Tónovaná skla
Ventilace: pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí
Exteriér
Dojezdové rezervní kolo s ocelovým ráfkem
Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru
Chromované lišty okolo bočních oken
Pneumatiky: 235 mm šířka plášťě, 55 % profil plášťě, rychlostní index Y, index nosnosti: 100, konvenční typ, průměr: 18
Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 18 " průměr a 8,0 " šířka
Přední a zadní nárazníky
Přední světlomety: elipsoidní čočka, Bi-Xenonové žárovky a Bi-Xenon žárovky (dálková světla)
Střešní nosiče: chrom/stříbrný efekt
Střešní spoiler
Typ barvy: nemetalická
Zadní dveře - výklopné
Interiér
Čtecí lampičky vpředu a vzadu
Držák pohárků na předním sedadle
Fixní odkládací schránka v zavazadlovém prostoru
Koberečky:
Odkládácí prostor pod sedadly na straně řidiče a na straně spolujezdce
Osvětlení zavazadlového prostoru
Posuvný kryt zavazadlového prostoru
Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka
Úchyt na zavazadla posuvné kotvicí body
Vyhřívaná el. nastavitelná přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení 2, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla manuální, nastavení posuvu - manuální, nastavení výšky - manuální a nastavení bederní opěrky - dvojsměrná elektrická
Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose
Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný, dálkové
sklápění
Zpětné zrcátko
Ostatní
Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava
Pakety
Paket odkládacích prostor
Bezpečnost
Boční airbagy vzadu
Funkčnost
Audi design selection šedá Flint
Audi parking systém plus
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Systém AUTOTRACER
VIN: WAUZZZ4G7JN015279
Volitelná výbava
Bez označení modelu a technologie
Elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru
Potahy v kůži Valcona - komfortní sedadla
Tažné zařízení mechanické
Zadní parkovací kamera
Volanty/interiéry/funkčnost sedadel
Multifunkční sportovní volant ve 3ramenném designu s pádly řazení - kožený
Potahy Alcantara/kůže - sportovní sedadla
Potahy v kůži Milano - sportovní sedadla
Potahy v kůži Valcona - sportovní sedadla
Vnitřní zpětné zrcátko automaticky zaclonitelné
Exteriér
Plné lakování
Vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná a automaticky zaclonitelná
Kola/Pneumatiky
19" litá kola - 10ramenný design
Komfort
Komfortní automatická klimatizace 4zónová
Nezávislé topení s dálkovým ovládáním
Tónovaná skla vzadu
Ukazatel rychlostních limitů
Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava
Audi Phone Box

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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