
Výpis z historie vozidla

Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup: 2139631279

Datum aktivace kuponu: 06. 02. 2023 19:08:38

Platnost do: 08. 03. 2023 19:08:38

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

2. Kontrola stáří a původu

3. Kontrola najetých kilometrů

4. Kontrola poškození

VIN

WAUZZZ4M6MD012552

 

Tovární značka

AUDI

Model

Q7|SQ7

Typ karoserie

kombi

Druh vozidla

osobní

Datum výroby

19. 10. 2020

kontrolní číslice je v pořádku

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 19. 10. 2020 Stáří vozidla: 2 roky 3 měsíce

Vyrobeno pro trh Německo

Strana řízení Levostranné

V dostupných databázích nejsou k dispozici záznamy tachometru prověřovaného vozidla.

Doporučujeme vám prověřit další možné zdroje záznamů tachometru, např. servisní knížku nebo dotazem na servisní historii v

autorizovaném servisu. Při prohlídce vozidla pak věnujte pozornost opotřebení zejména těch částí, které mohou napovědět počet

skutečně najetých kilometrů – více naleznete v našem průvodci.
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5. Záznamy servisních úkonů

6. Kontrola odcizení

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 20 zemí čítající 200 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.

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.

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 06. 02. 2023

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

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.
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7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.
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8. Kontrola financování

9. Seznam výbavy dle výrobce

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: 06. 02. 2023

Česko NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti 06. 02. 2023

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

GMAC NE

Home Credit CZ NE

HoppyGo (carsharing *) NE

IMPULS-Leasing NE

Leasing České Spořitelny a.s. NE

Mercedes-Benz NE

MONETA Auto NE

MONETA Leasing NE

Oberbank Leasing NE

Raiffeisen Leasing NE

Toyota FS Czech NE

UniCredit Leasing NE

UNILEASING a.s. NE

Vltavín Leas, a.s. NE

VWFS NE

ZASTAV TO NE
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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 Q7

Označení modelu Q7 quat PH3.0 V6280 A8

Modelový rok 2021

Datum výroby 19. 10. 2020

Barva Samurai Gray Metallic

Kód barvy 3M

Barva střechy 3M

Kód převodovky UDT

Řazení AUT

Kód motoru DCBE

Objem ccm 2995

Objem(l) 3,00

Výkon(kW) 250

Počet válců 6

Prodejní typ 4MGAY3

Země Prodejní program NĚMECKO

Iso název země Německo

Kód řízení LHD

Soupis výbavy vozidla

"Multimédia"Video/DVD/Notebook-

připojení
Multimédia v zadní části vozu

Aerodynamické doplňky Bez aerodynamických doplňků pro zlepšení Cx-koeficientu

Agregát 6-vál.zážeh.motor 3,0L Agr. 06M.C

Airbag Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce

Akční provedení Žádné akční provedení

Alternativní pohon Hybridní pohon PHEV

Angebotsstruktur Struktura nabídky "Basis"

Asistent přední "Pre sense city" bez "pre care"

Asistent změny stopy Asistent při změně jízdního pruhu

Baterie Baterie 380A (68Ah)

Bederní podložka opěradel předních a

zadních sedaček
Bederní opěra v předních sedadlech, elektricky nastavitelná

VIN: WAUZZZ4M6MD012552
cz.cebia.com

Stránka č. 5 / 15Dokument vygenerován 06.02.2023 19:08© Cebia



Soupis výbavy vozidla

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 vzadu s hlavovým airbagem

CD-měnič/CD-přehrávač Bez přípravy/vestavby CD-měniče

Centrální elektrika Standardní elektrika

COC dokumenty COC-dokument 50

Čelní okno Čelní sklo pokovené, vyhřívané

Dekorační fólie/emblémy Bez dekorativní fólie/emblémů

Dekorační obložení Dekorační obložení - hliník

Dělící stěna Síťová dělící stěna

Díly se zvláštní povrchovou úpravou Díly bez zvláštní povrchové úpravy

Dodatečné obutí Dodatečné zimní obutí

Dodatečné prachové těsnění Bez vnějšího přídavného těsnění

Dodavatelé pneumatik Pneumatiky bez určení značky

Druh motoru Zážehový motor

Druh nárazníku Zesílený nárazník

Druh skel (kromě čelního skla) Sklo vzadu tmavě zabarvené (Venus 35/ Privacy) vpředu tónované sklo (zelené)

Druh zadních brzd Kotoučové brzdy zadní

Držák poznávací značky vpředu Držák poznávací značky vpředu

Elektrické ovládání dveří (zavírací

mechanismus)
Otevírací mechanismus dveří

Elektrické rozhraní pro externí použití Elektrické rozhraní pro externí použití

Generátory Bez alternátoru

Hasící přístroj Bez hasicího přístroje

Head-up displej Head-Up displej

Hlavní světlomety
LED-Hlavní světlomety s variabilním rozdělením světel a laserovým dodatkovým dálkovým

světlem

Hlavové opěrky Hlavové opěrky pro přední sedadla (X-polohování)

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

Hmotnostní třídy pro zadní nápravu Váhová třída "15" pro zadní nápravu

Houkačka S dvoutónovou houkačkou

Charisma Drive select

Chladivo Chladivo HFO1234yl

Chlazení motoru Chlazení motoru - provedení 1

Indikátor prohlídek vozidla Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)

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

Kamerový systém/Senzorika okolí S předním a zadním kamerovým systémem a dvěma bočními kamerami
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Soupis výbavy vozidla

Kapacita baterie/alternátoru Baterie/alternátor - standardní kapacita

Klimatické oblasti Standardní klimatické oblasti

Kola Disk ocelový 7 1/2J x 17 ET 53

Kompas/ukazatel dopravního značení S ukazatelem dopravního značení

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

Kontrola tlaku v pneumatikách Kontrola tlaku v pneumatikách, 433 MHz horní

Kuřácké provedení Nekuřácké provedení

Lade-Dock Bez zásuvky

Ladekabel mit Industriestecker Napájecí kabel s průmyslovou zátrčkou CEE 16A / 400V / 6h podélně+rovně

Ladekabellänge Napájecí kabel v délce Standard

Lékárna/výstražný trojúhelník Lékárnička a výstražný trojúhelník

Levostranný / pravostranný provoz Pravosměrný provoz

Loketní opěra Loketní opěra vpředu

Místo dokončení Místo dokončení-standardní

Množství paliva Zvýšená sériová náplň paliva

Motory 3-vál. turbodiesel 1,5 L/74 KW(12V) PD Agregát: T98

Multifunkční ukazatel Multifunkční ukazatel/palubní počítač "FPK"

N.N.A. N.N.N. provedení 10

N.N.N. N.N.N. provedení 1

Nabíjecí kabel Napájecí kabel (Mode 2) Set 1 (DE), Napájecí kabel (Mode 3) Typ 2

Nákladová podlaha vzadu Variabilní koncepce zavazadlového prostoru

Nápisy Bez přídavného nápisu

Nářadí a zvedák vozu Sada nářadí

Nasávání čerstvého vzduchu do vnitřního

prostoru
Filtr s aktivním uhlím

Nastavení sedadel El. seřizování obou předních sedadel s pamětí

Nástupní lišty Nástupní lišty na prahu dveří (osvětlené)

Navigační přístroj Navigační přístroj-High

Nezávislé topení Bez přídavného/nezávislého topení

Odpružení podvozku Odpružení standardní

Odvětrání sedačky / masážní sedadlo Odvětrávání sedačky vpředu

Ochrana chodců Rozšířená opatření pro ochranu chodců

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

Ochrana podvozku Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky

Ochranný kryt nakládací hrany S ochranným krytem nakládací hrany z ušlechtilé oceli

Omývací zařízení světlometů S omývacím zařízením světlometu
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Soupis výbavy vozidla

Opatření vnějšího hluku Vnější zvuk, Soundbox bez deaktivace, (zhotovení 1)

Opatření zvyšující hodnotu vozu Vozidla s opatřeními zvyšujícími hodnotu vozu

Osobní vyzvednutí-zvláštní řízení Bez osobního vyzvednutí

Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení) Osvětlení okolních ovladačů

Otevírání vrat Zařízení pro otevírání vrat

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

sklopná/nastavitelná/vyhřívaná

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

Ozdobné lišty Ozdobné lišty světlé

Označení typu Označení typu a firemní emblém

Paket pro připojení 2 S "Audi Connect" Paketem 2

Paket pro připojení 4 Paket pro připojení eCall & bCall

Palivová nádrž - obsah Palivová nádrž

Palivový systém Benzínový palivový systém - přímý vstřik FSI

Parkovací brzda Ruční parkovací brzda

Pedálové ústrojí Pedálové ústrojí "Standard"

Pneumatiky Pneumatiky 255/55 R19 111V xl Optimalizovaný valivý odpor

Pomocné parkovací zařízení Parkovací asistent

Potah podlahy zavazadlového prostoru Potah podlahy zavazadlového prostoru

Potahy sedadel Potah sedadel - kůže

Prodejní program zemí Prodejní program NĚMECKO

Provedení brzd vpředu Kotoučové brzdy vpředu

Provozní návod Provozní návod NĚMECKY

Přední sedadla Komfortní sedadla vpředu

Přední spojler Bez čelního spojleru

Přenášecí frekvence Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz

Převodovka - popis 8-stupňová automat. převodovka pro 4x4

Převodovka zadní nápravy Pohon zadní nápravy - platforma

Přídavná nádrž SCR Bez společné nádrže pro SCR

Přídavná výstražná světla Bez přídavných výstražných světel

Přídavné topení Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení

Přídavné upevnění dětské sedačky Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX

Přístroj na placení mýtného Bez přístroje na placení mýtného (elektronicky)

Přístroje na přístrojové desce Přístrojová výbava v km/h

Quattro GmbH Sériová kola

Ramínko / přítlačný spojler stěrače Přední stěrače standard
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Soupis výbavy vozidla

Regionální kódy pro rádio Regionální kód " ECE " pro Rádio

Reproduktory Soundpaket "branded"

Rezervní kolo Set na opravu pneumatik

Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly Rozdělení tříd vozu -4M0-

Rozpínací řetěž pro palubní stěny Bez napínacího řetězu na bočnicích

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

Rozvor Delší rozvor

Řízení Servořízení

Řízení série / předsérie Sériové zpracování

Skupiny zemí Nabíjecí zásuvka AC Typ 2 Mód 2-3 EU

Sloupek řízení Sloupek řízení výškově a podélně nastavitelný

Sluneční clony Sluneční clona s make-up zrcátkem, osvětlená u řidiče a spolujezdce

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

Stadt / Kreuzungsassistent S chladičem oleje

Start/Stop-zařízení/rekuperace Bez Start/Stop systému, bez rekuperace

Stauassistenten / Staupilot Bez asistenta v zácpě

Stropní výplň Stropní výplň, standardní

Střešní nosič/nosič zavazadel Střešní nosič - lesklý

Střešní okno Systém - velká střecha

Stupačka Bez stupaček

Systém nočního vidění Bez systému pro noční vidění

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

Systémy na ochranu proti odcizení Imobilizér elektronický

Telefon Komfort telefonie

Tlumení/odpružení podvozku 4-rohové vzduchové odpružení s elektr. řízeným tlumením

Topení a klimatizace Climatronic bez freonu s ovládáním ze zadního prostoru

Transportní ochrana Ochrana pro transport, provedení 1

Třída kvality Sériová kvalita

TV příjem / digitální radiopříjem Digitální radiopříjem

Typ karoserie Uzavřená karosérie

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

Umístění řízení Levostranné řízení

Upevnění dětské sedačky vpředu Upevnění dětské sedačky vpředu

Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost.

požadavky
Bez zvláštně vyztužené karosérie

Úrověň výbavy Výbava Attraction

Uzávěrka diferenciálu Automatická uzávěrka diferenciálu

Varianty Varianta základní výbava

Varovné zařízení překročení rychlosti Se zařízením omezující rychlost

Vkládané koberečky Vkládané koberečky vpředu a vzadu

Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh

paliva
S vložkou pro tankování bezolovnatého benzínu

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

Volant Kožený sportovní multifunkční volant

Vyhřívání sedadel Vyhřívání předních a zadních sedadel s oddělenou regulací

Výrobce Audi - a.s.

Zadní clona Zadní clona (EU)

Zadní část výfuku Zadní díl výfuku standard

Zadní náprava Zadní náprava standard

Zadní sedadla 3 zadní sedadla

Zadní spoiler Zadní spojler

Zajišťovací systém nastartování Bez zajišťovacího systému nastartování bez zámku řízení

Zakrytí zavazadlového prostoru Zakrytí zavazadlového prostoru

Zamykání dveří a víka Centrální zamykání "Keyless-Entry" bez bezpečnostní pojistky

Zařízení pro udržování rychlosti Tempomat a zařízení pro udržování konstantní rychlosti

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

Zvláštní opatření Přidržovací madlo pro řidiče a spolujezce

Ostatní "Pre sense city" bez "pre care"

Ostatní 4-rohové vzduchové odpružení s elektr. řízeným tlumením

Ostatní 8-stupňová automat. převodovka pro 4x4

Ostatní Airbag pro řidiče a spolujezdce, airbag spolujezdce s deaktivací

Ostatní Antenna amplifier type 1

VIN: WAUZZZ4M6MD012552
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Soupis výbavy vozidla

Ostatní
Anti-theft alarm system with backup hornand central locking with separate driver's door

unlocking

Ostatní Aplikace

Ostatní Asistent pro vedení v jízdním pruhu plus Emergency Assist a asistent pro jízdu v zácpě

Ostatní asistent pro zmenu jizdniho pruhu

Ostatní Asistent změny stopy, Asistent v koloně a Emergency asistent

Ostatní Assistenzpaket Plus

Ostatní Automatická uzávěrka diferenciálu

Ostatní Baterie 380A (68 Ah)

Ostatní Baterie/alternátor - standardní kapacita

Ostatní Bederní opěra v předních sedadlech, elektricky nastavitelná

Ostatní Bez aerodynamických doplňků pro zlepšení Cx-koeficientu

Ostatní Bez asistenta v zácpě

Ostatní Bez dekorativní fólie/emblémù

Ostatní Bez nabíjecího kabelu Mode 3

Ostatní bez pristroje hasiciho

Ostatní Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky

Ostatní Bez přípravy/vestavby CD-měniče

Ostatní bez rolety protislunecni

Ostatní bez spoileru predniho

Ostatní Bez stupaček

Ostatní Bez systémů pro uzamčení a nastartování vozu

Ostatní Bez systému sledování vozidla (Vehicle-Tracing System)

Ostatní Bez vnějšího přídavného těsnění

Ostatní Bez zajišťovacího systému nastartování bez zámku řízení

Ostatní Bez zásuvky

Ostatní bez zvlastnich opatreni na karoserii

Ostatní Boční a zadní okna

Ostatní Centrální zamykání "Keyless-Entry" bez bezpečnostní pojistky

Ostatní Control number 8

Ostatní Convenience key without safety code

Ostatní DAB - digitální radiopříjem

Ostatní Deaktivace airbagu spolujezdce

Ostatní Díly bez zvláštní povrchové úpravy

Ostatní Dr ák poznávací zna ky vp edu

Ostatní Drive select

VIN: WAUZZZ4M6MD012552
cz.cebia.com
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Soupis výbavy vozidla

Ostatní Dveře zavazadlového prostoru s el. otevíráním a zavíráním

Ostatní El. seřizování sedadel, obě přední sedadla s pamětí

Ostatní Elektromotor (hybrid), výkon systému 280 kW, agregát 0EE.A

Ostatní Exhalační předpis, EU6 DG

Ostatní Filtr s aktivním uhlím

Ostatní Funkce aktivovatelné mimořádné výbavy k dispozici online

Ostatní
HD Matrix LED headlamps with Audi laser light and LED rear combination lamps and headlamp

washer system

Ostatní Head-Up displej

Ostatní Hlavové opěrky pro přední sedadla (X-polohování)

Ostatní Chladivo R1234yf

Ostatní IKS comfort seat

Ostatní Inteligentní parkovací asistent

Ostatní Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)

Ostatní Komfortni telefonie

Ostatní Kontrola tlaku v pneumatikách, 433 MHz horní

Ostatní Kotoučové brzdy zadní

Ostatní LED osvětlení SBBR, světelné funkce animované

Ostatní Ledervariante 7

Ostatní Lékárnička a výstražný trojúhelník

Ostatní Levostranné řízení

Ostatní Manufacturer's environmental bonus

Ostatní Mírné klima

Ostatní Místo dokončení-standardní

Ostatní Mit connect Paket 3

Ostatní Multifunkční kamera

Ostatní Multifunkční ukazatel/palubní počítač "FPK"

Ostatní Multipler Matrix-Beam

Ostatní N.N.N. provedení 1

Ostatní Nálepka/štítek anglicko-německy

Ostatní Navigační přístroj-High

Ostatní Ochrana pro transport, provedení 1

Ostatní Ochranná fólie s dodatečným transportním ochranným opatřením

Ostatní Otevírací mechanismus dveří

Ostatní Ozdobné lišty světlé

Ostatní Paket connect Plus 13

VIN: WAUZZZ4M6MD012552
cz.cebia.com
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Soupis výbavy vozidla

Ostatní Paket pro připojení eCall & bCall

Ostatní Pedálové ústrojí "Standard"

Ostatní Perovani standard

Ostatní Pneumatiky bez určení značky

Ostatní
Pohodlný klíč se senzorem ovládaným uvolněním zav. prostoru včetně víka zav.prostoru, el.

otev./zavírání, pro export

Ostatní pohon zadni napravy zaklad

Ostatní Potah podlahy zavazadlového prostoru

Ostatní Power seats in front including memory feature for both front seats

Ostatní prenaseci frekvence 433,92 az 434,42 Mhz

Ostatní provedeni nekuracke

Ostatní Provedení osobní vozy

Ostatní Provozní návod NĚMECKY

Ostatní Přístrojová výbava, údaje v KM/H

Ostatní Radiovy prijem digitalni

Ostatní Rozšířené předkondicionování

Ostatní Ruční parkovací brzda

Ostatní S "Audi Connect" Paketem 1

Ostatní S aplikacemi

Ostatní S dvoutónovou houkačkou

Ostatní S imobilisérem

Ostatní S ochranným krytem nakládací hrany z ušlechtilé oceli

Ostatní S omývacím zařízením světlometu

Ostatní S předním a zadním systémem pro kameru pro couvání a dvěma postranními kamery

Ostatní S přídavným osvětlením (vnitřní osvětl.)

Ostatní s rozpoznanim dopravni znacky

Ostatní S rozšířeným bezpečnostním systémem (Pre Crash záď)

Ostatní Sada na opravu pneumatik

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

Ostatní Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw

Ostatní Se zařízením omezující rychlost

Ostatní sedadlo komfortni

Ostatní Sériová kola

Ostatní Sériové zpracování

Ostatní Servořízení

Ostatní Síťová dělící stěna

VIN: WAUZZZ4M6MD012552
cz.cebia.com
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10. Svolávací akce

Soupis výbavy vozidla

Ostatní Sklo vzadu tmavě zabarvené (Venus 35/ Privacy) vpředu tónované sklo (zelené)

Ostatní Sluneční clona s make-up zrcátkem, osvětlená u řidiče a spolujezdce

Ostatní Sondersteuerung I/VP

Ostatní Spínač denního jízdního osvětlení pro Severní Ameriku

Ostatní spoiler zadni

Ostatní Standardní klimatické oblasti

Ostatní Stropní výplň, standardní

Ostatní Středová loketní opěrka přední

Ostatní Střešní nosič - lesklý

Ostatní Systém - velká střecha

Ostatní Šrouby se zabezpečením proti krádeži plus rozpoznáním uvolnění kol

Ostatní typove oznaceni a logo spolecnosti

Ostatní Upevnění dětské sedačky vpředu

Ostatní Váhová třída "12" pro přední nápravu

Ostatní Varianta základní výbava

Ostatní velky rozchod kol

Ostatní Vícenásobný Matrix-Beam

Ostatní Vkládané koberečky vpředu a vzadu

Ostatní
Vnější zpětná zrcátka s pamětí, s automatickým stmíváním, elektricky

sklopná/nastavitelná/vyhřívaná

Ostatní Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické

Ostatní Vnější zpětné zrcátko vpravo, asferické, rozšířené zorné pole

Ostatní Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné

Ostatní Vyhřívání předních a zadních sedadel s oddělenou regulací

Ostatní W/o heat accumulator/auxiliary heating

Ostatní With Connect package 3

Ostatní Zadní clona (EU)

Ostatní Zadní díl výfuku standard

Ostatní Zakrytí zavazadlového prostoru

Ostatní Zástavbové díly pro 6-ti válcový motor

Ostatní Žádné zvláštní vozidlo, standardní

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

VIN: WAUZZZ4M6MD012552
cz.cebia.com
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11. Kontrola barvy vozidla

12. Kontrola zabezpečení vozidla

13. Fotky a Inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

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.

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 - Datum vyhlášení Detail

pneumatiky / podvozek 01. 04. 2022 Více info

havárie / podvozek 11. 07. 2021 Více info

airbag / bezpečnostní pásy 12. 04. 2021 Více info

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 Samurai Gray Metallic - kód 3M

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 06. 02. 2023

Značení skel NE
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https://svolavacky.cz/
https://svolavacky.cz/svolavaci-akce/audi-q7-2019-zadni-naprava-geometrie/
https://svolavacky.cz/svolavaci-akce/audi-q7-2021-rameno-zadni-napravy/
https://svolavacky.cz/svolavaci-akce/audi-q7-2020-airbag-senzory/



