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Výpis z historie vozidla
Informace o kuponu AUTOTRACER
Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

9299386951

Datum aktivace kuponu:

24. 05. 2021 08:23:52

Platnost do:

23. 06. 2021 23:59:59

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.

1. Základní údaje o vozidle
VIN

WF0AXXWPMADU00376
Tovární značka
FORD

Model
KUGA

Druh vozidla
osobní

Výkon
103 kW

Objem
1997 ccm

Datum výroby
08. 02. 2013

Datum 1. registrace
21. 03. 2013

2. Kontrola najetých kilometrů
Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase
můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.
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Výpis záznamů tachometru
Datum

Stav tachometru

03/2013

0 km

06/2016

157 000 km

08/2016

157 000 km

04/2017

126 500 km

06/2019

192 500 km
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3. Kontrola poškození
Výsledek kontroly

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 15 zemí čítající 195 milionů záznamů škodních událostí nebyly nalezeny záznamy o poškození prověřovaného vozidla.
I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchozí
poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.
Upozornění: Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online
prověření dostupné.

4. Záznamy servisních úkonů
V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních
úkonu lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

5. 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

08. 02. 2013

Stáří vozidla: 8 let 3 měsíce

První registrace

21. 03. 2013

1 měsíc od data výroby

První registrace v ČR

05. 04. 2017

V ČR registrováno jako: ojeté

Vyrobeno pro trh

Polsko

Strana řízení

Levostranné

6. Předchozí prověření Cebia
Vozidlo v minulosti nebylo prověřováno službou PROVIN (prověření původu vozidla v zahraničí), ani službou VINTEST (fyzická kontrola VIN a identifikátorů) a nebyla
provedena fotodokumentace vozidla společností Cebia.

7. Kontrola odcizení v ČR a SR
Není evidováno jako odcizené

Databáze odcizených vozidel

24. 05. 2021

Policie ČR

NE - není evidováno jako odcizené

Policie SR

NE - není evidováno jako odcizené

Prověření je provedeno v registru odcizených vozidel Policie ČR a SR. Prověření je provedeno na základě VIN a má pouze informativní charakter.

8. Kontrola financování v ČR
Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z
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informačních systémů jednotlivých společností.

Leasingové a úvěrové společnosti v ČR

24. 05. 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

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

9. Seznam výbavy dle výrobce
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

Ford

Kód modelu

Kuga 2013-

Označení modelu

Série 55

Datum výroby

8. 2. 2013
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Identifikace vozidla
Barva

Černá Panther (met)

Látka čalounění

Prada/Torino / Charcoal Black

Kód motoru

2.0L Duratorq CR TC (140PS) - DW10C

Převodovka

6st. manuální převodovka - MMT6

Řazení

MAN

Řízení

LHD 4WD (PTD)

Kód země

(+)"PL"

Země

Polsko

Iso název země

Polsko

Iso kód země alpha2

PL

Typ karosérie

Sportovně zaměřené vozidlo

Emise

Stupeň emisí V

Klimatizace

Dvouprost.A/C s auto. říz.teploty

Kód řízení

LHD

Soupis výbavy vozidla
(-) SVP
235/55R17 7.5JX52.5
3.58/1.95/1.24/0.86/0.94/0.78
4paprsk. volant kůže
6st. manuální převodovka - MMT6
ABS/ESP/RSC/HLA/TSA/IVD+TC
Air Curtain Restrnt LH
Akumulátor pro velké zatízení
Autoalarm Thatcham kategorie 1
Barva interiéru - černá Charcoal
Barva interiéru: černá Charcoal
Bez A/V Jack
Bez asist. zachování jízd. pruhu
Bez asistenta při popojíždění
Bez automatiz.park.systému
bez bederní opery sed. spolujezdce
Bez deaktivace airbagu spolujezdce
Bez elektrické zásuvky
Bez hlavové opěrky
Bez informač.systému slepecké písmo
Bez interiér. balíčku
Bez kamery
Bez krytů kol

© Cebia 2021

Dokument vygenerován 24.05.2021 8:24

Stránka č. 4 / 10

VIN: WF0AXXWPMADU00376

www.zkontrolujsiauto.cz

Soupis výbavy vozidla
Bez laku na speciální objednávku
Bez modulů aktivovaných hlasem
Bez monitoru sledov. nahuštění pneu
Bez Navigačního Systému
Bez navigačních dat
Bez paliv.filtru montovaného na rám
Bez paměťové výbavy
Bez pomocných příček střeš.nosiče
Bez prac. stolku pro přední sedadlo
Bez predních zásterek
bez prípravy pro mont. tazn. zar.
Bez předního park. zařízení
Bez sady zvláštního vybavení
Bez servisní opravárenské sady
Bez SIP
Bez Síťky Přidržující Náklad
Bez skupiny vnitřního osvětlení
Bez snímačů tlaku v pneumatikách
Bez spodních spoilerů karosérie
Bez Spojleru
Bez syst. zmirĹ?. nĂĄsledkĹŻ kolizĂ
Bez syst.sledování pozorn.řidiče
Bez tepelného krytu před.okna
Bez upozornění na nezap. bezp. pás
Bez úpravy střešní části
Bez úpravy/nálepky SVO
Bez varovného displeje
Bez vnitřní přepážky
Bez VP aplikačního štítku
Bez výbavy RSO
Bez zadního bočního airbagu
Bez zadních zásterek
Bez závěsu pro přívěs
Bez znaku prodeje
Celopodlahová konzola s opěrkami
Černá Panther (met)
Druhá řada 60/40 (3 P)-snadné nast.
Duál.el.vyhřív.sklop.vněj. zrcátka
Duální horiz. potrubí - lesklé
Dvouhlasá elektrická houkačka
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Soupis výbavy vozidla

El. ovl. před. okna s imp. spoušt.
Elektrická zásuvka
Export Fuel Fill
Frekvence – 433 MHZ
ICE - stř. audio (1C) s přip.
Klíč zapalování kombinace sada 1
Koncová světla - úroveň 1
Konvenční přístroje - úroveň 3
Korporátní znak Ford
Kryty upevnění kolejnic sedadla
Kuga 2013Lcns Plate Holder - Large - Rectang
Less - BTSI Manual Override
Less Door Auto Relocking
Less Engine Block Heater
Less Generic Country Groupings
Less Occupant Sensor
Less Restraint Devices
Madlo zadních dveř.v barvě karos.
Manuální řazení
Marketingová úroveň 1
Mechanická manuální park.brzda
Méne kloubu tazného zarízení
Mini horní konzola/schr.na brýle
Mini ocelové náhradní kolo
Mřížka - hor. čer. síť, chr. okolí
Mřížka - spodní žebra v černé barvě
Multifunkční displej Matrix
Náhr.mini kolo s omez. rychlostí
Navíj. zadní 3bod. bezp. pás
Nerezové desky př.dveří
Nouzový asistent
Ocelové bezpečnostní kryty zámků
Omezení regulace vzduchu RH
ovl.zadn.el.okna na jeden dotek
Ovládání rychlosti a systém ASLD
Piktogram
Pneu se standardním vzorkem–přední
Potah stropu kabiny Deluxe
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Soupis výbavy vozidla
provedení pro mírné klima
Pružina před. zavěš., zatížení L
Před. nárazník částečně v barvě kar
Přípr. marketing flex. sada 4
Přísl: multimed. rozbočovač 1xUSB
Ráfek LW 7.5 x 17"
Ruč.stav.sl.říz.v příč.a pod.směru
S 6 reproduktory
S Airbagem Pro Spolucestujícího
s airbagem ridice
S AUTOMAT.ZAVÍRÁNÍM OKEN
S automaticky spínanými světlomety
S automatickým ovládáním světlometů
S Bezpečnostním Zámkem Dveří
S Bezpečnostním Zámkem Pro Děti
S bočn.airbagem-strana spolujezdce
S bočním airbagem - strana řidiče
S Dálkovým Ovládáním Uvolnění Zadních Výklopných Dveří
S dodatečným vzduchovým topením
S držákem nápoj.zad.str.loket.opery
S elektrickou zásuvkou – vzadu
s elektrochromatickým zp. zrcátkem
S Filtr Pylový
S halogenovými svetlomety
s hlavicí red. páky pot. kuzí
S hliníkovými madly dveří interiéru
S jednoduch. vys. oper. predn. sed.
S kapsou na mapy v opěradle řidiče
S kobercem nákladového prostoru
S kotevními úchyty Isofix
S krytem stresního okna
S Lesklou Lištou Okolo Dveř.Rámu
s man. nast. sed. spoluj. ve 4 sm.
S manual.bederní podp.řidiče
S manuál.nast.uchyc.př.pásů
S modulem Media brány
S mytĺm světlometů
S nastavovacem sedadla ridice(6pol)
S osvětlením odkládací skříňky
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Soupis výbavy vozidla
s osvetlením prostoru pro nohy
S Osvětlením Zavazadlového Prostoru
S Ovládáním Rádia Na Sloupku Řízení
S palub. počítačem
S popelníkem v konzole
S Poplaš.Zař.Proti Krádeži (Pats)
S před.velurovými koberci
S Předními Mlhovkami
S Přídavným Vysoko Umístěným Brzdovým Světlem
S Recirkulačním Ohřívačem
S reostatem na sestavě přístrojů
S ručně ovl. zadními výkl. dveřmi
S ručním řízením dosvitu reflektorů
S rychloměrem v km
S upev. popruhy nákl. prostoru
S vn. zp. zrcátkem v barve karos.
S vyhr. sedadlam ridice
S vyhřívaným předním oknem
S Vyhřívaným Sedadlem
S Vyhřívanými Tryskami Ostřikovačů
Sada 7 přípr. tržní přizpůsobení
Sada Ice 3
Se clonou chladiče Kysor
Se samonav. bezp. pásem pr. sedadla
Se schopností pouzívat naftu
Se standardním zvedákem
Se startem Keyless
Se stropní svít/mapovým světlem
Se střední hlavovou opěrkou vzadu
Se Světly Pro Denní Provoz
Se zab.ster./odstr.zad. okna
se zadn. op. hl. nast. ve 2 sm.
Se zadní parkovací pomuckou
Se zadním kanálem / B-sloupek
Se zadními brzdovými kotouči
Se zadními velurovými koberci
Se závěsem pro tažení vpředu
Se závěsy pro tažení vzadu
Série 55
Sklápění sedadla řidiče - páka
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Soupis výbavy vozidla

Sklápění sedadla spolujezdce - páka
Skupina autovýbavy 5
Sl. clona s osv. zrcátkem levá
Sl. clona s osv. zrcátkem pravá
Soukromé sklo
Sportovně zaměřené vozidlo
Standardní el.startér
Standardní konstrukce pedálu
Stěrače čelního skla se sním. deště
Střešní ližiny-stříbrná barva
Studený start - 29 st. C
Styl 1 zádržného úchytu lana
Systém Keyfree
Upozor. na bezp. pás / Eu T&S
Vnějí lak - základní
Vnější klika dveří v barvě karos.
Výlisek prahu ve vlastní barvě
Výp.plat.int.ovl.pan.voz.stř.řady
Vyrobeno v záv. Valencia
With Compass Display
With Knee Protection-EU/OS Geometry
With Standard Tyre Tread - Rear
With Under Floor Stowage
Zadní plast. nárazn. v barve karos.
Zař. bez snímače v před. nárazníku
Zatížení předních pružin třídy M
Žádné pojistné matice s oky

10. Svolávací akce
Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

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 - KUGA, rok výroby 2013
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Svolávací akce - KUGA, rok výroby 2013

Datum vyhlášení

Detail

motor / převodovka

07. 12. 2019

Více info

motor / požár

12. 02. 2018

Více info

bezpečnostní pásy / požár

01. 09. 2017

Více info

11. Kontrola barvy vozidla
Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V
případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla
Barva dle výrobce vozidla

Černá Panther (met)

Barva při první registraci v ČR

ČERNÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla
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

24. 05. 2021

Značení skel

NE

13. Technický popis vozidla
Nepodařilo se nalézt technické parametry vozidla. Naleznete je však ve velkém technickém průkazu vozidla, popřípadě je můžete vyžádat u výrobce vozidla.

14. Inzerce a fotky
Pokud bylo již vozidlo v minulosti inzerováno, zobrazíme vám inzerci a inzertní fotodokumentaci.

Číslo inzerce 1/1

Inzerce

Datum pořízení inzerátu

15. 08. 2016

Inzerovaný nájezd

157 181 km

Inzerovaná cena

16 990 EUR

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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