VIN: WBAWC73548E065169

www.zkontrolujsiauto.cz

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

8973590909

Datum aktivace kuponu:

22. 12. 2021 21:28:14

Platnost do:

21. 01. 2022 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

WBAWC73548E065169



kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
BMW

Model
ŘADA 3

Typ karoserie
kupé

Druh vozidla
osobní

Palivo
benzín

Výkon
224 kW

Objem
2996 ccm

Datum výroby
05. 11. 2007

Datum 1. registrace
01. 01. 2008

 VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno!

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

01/2008

0 km

12/2014

137 000 km

04/2015

147 500 km

02/2018

171 500 km

06/2019

189 500 km

07/2019

189 500 km

04/2020

191 000 km

11/2020

191 000 km

05/2021

199 000 km

10/2021

200 000 km

Poznámka
Rok výroby/1. registrace

3. Kontrola poškození
Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 15 zemí čítající 195 milionů záznamů škodních událostí byl nalezen jeden či více záznamů o poškození
prověřovaného vozidla.

Číslo záznamu: 1 / 1
Datum

06/2019

Země

ČR

Výše škody

32 989 Kč

Druh události

Oprava

Evidovaná místa poškození

přední nárazník, oba přední blatníky, kryt pod motorem, světla
přední, blinkry

Stav tachometru

189 500 km

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

05. 11. 2007

Stáří vozidla: 14 let 1 měsíc

První registrace

01. 01. 2008

2 měsíce od data výroby
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Záznamy o stáří a původu vozidla
První registrace v ČR

29. 05. 2018

Vyrobeno pro trh

Není k dispozici

Strana řízení

Levostranné

V ČR registrováno jako: ojeté

6. Kontrola odcizení
Není evidováno jako odcizené
v aktuálně dostupných databázích
Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj

Ke dni 22. 12. 2021

Česko - Policie

NE - není evidováno jako odcizené

Slovensko - Policie

NE - není evidováno jako odcizené

Maďarsko - Policie

NE - není evidováno jako odcizené

Rumunsko - Policie

NE - není evidováno jako odcizené

Slovinsko - Policie

NE - není evidováno jako odcizené

Litva - Policie

NE - není evidováno jako odcizené

Ukrajina - Policie

NE - není evidováno jako odcizené

Kanada - Databáze pojišťoven

NE - není evidováno jako odcizené

Švédsko - Databáze pojišťoven

NE - není evidováno jako odcizené

EU - soukromé databáze*

NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují zpravidla komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi
Nebylo provozováno jako taxi
V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování
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 informačních systémů jednotlivých společností.

Země

Ke dni: 22. 12. 2021

Česko

NE - není evidováno
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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
Id Značky

4

Značka

BMW

Kód modelu

WC73

Označení modelu

335XI (USA)

Datum výroby

5. 11. 2007

Barva

MONTEGOBLAU METALLIC (A51)

Kód barvy

A51

Vybavení

LEDER DAKOTA/GRAU 60 (LCAD)

Kód vybavení

LCAD

Kód motoru

N54

Objem (l)

3,00

V ý k o n (kW)

225

Série

E92 ()

SérieE

3

Karosérie

COUPE

Pohon

ALLR

Řízení

LL

Převodovka

AUT

Řazení

AUT

Počet dveří

2

Kód řízení

LHD

Soupis výbavy vozidla
Adaptivní světlo do zatáček
Akustické varování bezpečnostních pásů
BMW US rádio
Dešťový senzor
Dodatečné doplnění nádrže Export
Jazyková verze anglicky
Mlhový světlomet
Nastavení sedadla elektrické s pamětí
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Soupis výbavy vozidla
Provedení pro země s teplým podnebím
Rádio BMW Professional
Vysílací frekvence 315 MHz
Xenonová světla
Automatická klimatizace
Automatická převodovka
Bederní opěrka řidič a spolujezdec
BMW kolo z leh. sl. V-pap. 188 / celor.
Glass roof, electrical
Hi-Fi systém profesionální DSP
Hlavní vypínač akumulátoru
Indikace tlaku pneumatik
Integrované univerzální dálkové ovládání
Interiér.lišty hliník pod.broušení jemné
Kuřácký paket
Multifunkce pro volant
Ochrana vnějšího potahu
Ochranná přepravní sada
Ostřikovač světlometů
Ovládání COP
Pohon všech kol
Příprava BMW 6 CD měnič
Příprava mobilní telefon úplný USA/CDN
Příprava zabezpečovací systém
Regulace rychlosti s brzdovou funkcí
Satelitní přijímač
Sport. kož.volant s řadic.kyvnými pákami
Sport.sedadlo
Světelný paket
USB/audio rozhraní
Vak na lyže
Vnitřní zrcátko automaticky stmívatelné
Vnitřní zrcátko s digitálním kompasem
Vnitřní/vnější zrcátko s aut. stmíváním
Výběr vozidel centrál. objednací proces
Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
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Soupis výbavy vozidla

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 - ŘADA 3, rok výroby 2007

Datum vyhlášení

Detail

elektronika / požár

19. 03. 2021

Více info

elektronika / havárie

23. 01. 2020

Více info

elektronika / havárie

23. 01. 2020

Více info

elektronika / motor

27. 07. 2018

Více info

elektronika / motor

27. 07. 2018

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

MONTEGOBLAU METALLIC (A51) - kód A51

Barva při první registraci v ČR

MODRÁ

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

22. 12. 2021

Značení skel

NE

13. Fotky a Inzerce
Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.
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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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