Systém AUTOTRACER
VIN: TMBDS21U8A8834125

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:

3771213246

Datum aktivace kuponu:

25.05.2016 16:42:03

Platnost do:

24.06.2016 16:42:03

Základní údaje o voze
TOVÁRNÍ ZNAČKA

MODEL

TYP KAROSERIE

DRUH VOZIDLA

PALIVO

VÝKON

ŠKODA

OCTAVIA

liftback

osobní

nafta

74 kW

OBJEM

KONTROLNÍ ČÍSLICE VE VIN

1896 ccm

kontrolní číslice je v
pořádku

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
Datum

Graf vývoje stavu tachometru

Stav tachometru

Poznámka

08.2009

0

10.2010

32 500

10.2011

64 500

08.2012

89 500

08.2013

124 000

02.2016

211 000

Rok výroby - 1.registrace

Rok výroby
Výsledkem dotazu je stanovení roku event. i měsíce výroby vozidla.
Hodnota každého vozidla je jednoznačně určena jeho stářím a jeho opotřebením. Neznalost data výroby vozidla umožňuje snadnou manipulaci s jeho cenou. Široká
motoristická veřejnost zná pojmy modelový rok a datum první registrace vozidla. Právě tyto údaje jsou často prezentovány namísto skutečného roku výroby a jen
málokdo si uvědomuje jejich rozdílnost.
Na základě provedených zkoumání je datum první registrace nejčastěji pozměňovaným údajem (běžně o 1-3 roky) u individuálně dovezených vozidel, a to právě za
účelem jejich většího zhodnocení.

© Cebia 2016

Dokument vygenerován 25.05.2016 16:42

Stránka č. 1 / 6

Systém AUTOTRACER
VIN: TMBDS21U8A8834125
Znalost roku výroby vozidla je základním předpokladem stanovení jeho reálné tržní ceny.
Rok výroby

2009

Měsíc výroby

8

Stáří vozidla

6 let 9 měsíců

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.
Stav ke dni: 25.05.2016
Vozidlo není vedeno jako odcizené v ČR.
Vozidlo není vedeno jako odcizené v SR.

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

25.05.2016

Acrax s.r.o.

NE

ALD Automotive

NE

CASPER

NE

CETELEM

NE

CREDIUM a.s.

NE

ČSOB Leasing, a.s.

NE

D.S. Leasing, a.s.

NE

ESSOX LEASING

NE

FCE Credit, s.r.o.

NE

Financial Services Group

NE

GE Money Auto

NE

GE Money Leasing

NE

GMAC

NE

Home Credit CZ

NE

IMPULS-Leasing

NE

Mercedes-Benz

NE

Raiffeisen Leasing

NE

sAutoleasing, a.s.

NE

ŠkoFIN s.r.o.

NE

Toyota FS Czech

NE

UniCredit Leasing

NE

UNILEASING a.s.

NE

Vltavín Leas, a.s.

NE

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

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 doplňkovou
výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.
Identifikace vozidla
Značka

Škoda

Název modelu

Octavia

Označení modelu

octavia tour

Datum výroby

28.8.2009
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Systém AUTOTRACER
VIN: TMBDS21U8A8834125
Identifikace vozidla
Barva

Vnejší barva

Barva střechy

Vnejší barva

Vybavení

Vybavení (optic/onyx)

Kód převodovky

JDH

Kód motoru

AXR

Výkon (kW)

74

Prodejní typ

1U2154

Země

Prodejní program RAKOUSKO

Soupis výbavy vozidla
Adaptér (k tažnému zařízení)

Bez adaptéru

Aerodynamické doplňky

Bez aerodynamických doplňků pro zlepšení Cx-koeficientu

Agregát

4-vál. diesel 1,9L Agregát: 038.L

Airbag

Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce

Akční provedení

Žádné akční provedení

Antény

Střešní anténa

Baterie

Baterie 340A (70Ah)

Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček

Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná

Boční a zadní okna

Boční a zadní okna tónovaná

Boční airbag

Boční airbag vpředu

Boční světla

Boční směrová světla, tmavě zabarvená

Brzdový regulátor

Bez zátěžového regulátoru

Brzdový systém

Elektronický program stability ESP

CD-měnič/CD-přehrávač

Bez přípravy/vestavby CD-měniče

CD-Rom/DVD/SD-karta

Bez CD ROM jednotky

COC dokumenty

COC-dokument

Čelní okno

Vrstvené čelní sklo tónované

Dálková regulace sklonu světlometu

S dálkovou regulací polohy světlometu

Dekorační obložení

Bez dekoračního obložení

Dělící stěna

Bez dělící stěny

Dětská sedačka

Bez dětské sedačky

Díly se zvláštní povrchovou úpravou

Vnější zpětné zrcátko v barvě vozu

Dodavatelé pneumatik

Pneumatiky bez určení značky

Druh náhonu

Přední náhon

Druh zadních brzd

Kotoučové brzdy zadní

Držák na brýle

Bez držáku na brýle

Držák nápojů

Bez držáku nápojů

Držák SPZ vzadu

Držák poznávací značky vzadu (EU)

Dveře

4-dvéřové provedení

Elektrický bezpečnostní paket

Opticko-elektrické varovné zařízení otevřených dveří

Exhalační předpis

Exhalační předpis EU4

Generátory

Alternátor 120A

Hasící přístroj

Bez hasicího přístroje

Hlavice řadící páky

Hlavice řadící páky z plastu

Hlavní světlomety

Hlavní světlomety-halogenové, pravostranný provoz

Hlavové opěrky

Výškově a sklonově stavitelné opěrky hlavy pro přední sedadla

Hlavové opěrky vzadu

Hlavové opěrky vzadu

Hmotnostní třídy pro přední nápravu

Okruh pérování 20

Hmotnostní třídy pro zadní nápravu

Bez určení váhové třídy zadní nápravy

Houkačka

S jednotónovou houkačkou

Chlazení motoru

Chlazení motoru - provedení 1

Chromový paket

Bez chromového paketu

Intervalový spínač stíračů

Intervalový spínač stěračů, seříditelný potenciometrem (4 stupně)

Klíček s osvětlením

Klíč pro zamykání vozu

Kola

Disk ocelový 6J x 15 ET 38

Koncové mlhové světlo

Koncové mlhové světlo, pravostranný provoz

Kontrola bezpečnostních pasů

S kontrolou zapnutí bezpečnostního pásu

Kontrola opotřebení brzdového obložení

S kontrolou opotřebení brzdového obložení

Kontrola světel

Bez kontroly funkce světel

Kryt zátky palivové nádrže, uzamykatelný

Víčko palivové nádrže
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Systém AUTOTRACER
VIN: TMBDS21U8A8834125
Soupis výbavy vozidla
Kryty kol

Zakrytí kola

Lakování

Normální lakování

Lékárna/výstražný trojúhelník

Bez lékárničky a výstraž. trojúhelníku

Loketní opěra

Bez loketní opěry vpředu

Madlo ruční brzdy

Madlo ruční brzdy z plastu

Make-up zrcátko vlevo

Make-up zrcátka vlevo s krytkou

Make-up zrcátko vpravo

Make-up zrcátka vpravo s krytkou

Místo dokončení

Místo dokončení-standardní

Mlhový světlomet/dodatečný světlomet

Mlhový přední světlomet (integrovaný)

Množství paliva

Zvýšená sériová náplň paliva

Modul platformy-podlaha zadní

Modul podlahy zadní - provedení 3

Motory

4-vál. turbodiesel 1,9l/74kW TDI PD Agregát: T5X/T21/T71/TG0

Mřížka chladiče

Ochranná mřížka chladiče

Multifunkční ukazatel

Multifunkční ukazatel

Nádoba na aktivní uhlí

Bez nádoby na aktivní uhlí

Nákladová podlaha vzadu

Bez nákladové podlahy

Nápisy

Bez přídavného nápisu

Nářadí a zvedák vozu

Sada nářadí a zvedák vozu

Nasávání čerstvého vzduchu do vnitřního prostoru

Prachový a pylový filtr

Nastavení sedadel

Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel

Navigační přístroj

Bez navigačního přístroje

Odkládací schránka

S uzamykatelným víkem odkládací schránky a osvětlením

Ochrana laku / ochrana při transportu

Bez povrchové ochrany s dodatečným transportním ochranným opatřením

Ochrana podvozku

Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky

Ochrana proti mrazu

Odolnost proti mrazu do -25 stupňů C

Ochranné boční lišty

Bez bočních ochranných lišt

Omývací zařízení světlometů

Bez omývacího zařízení světlometu

Ovládací prvky (volant/sloupek řízení)

Bez ovladačů

Ovládání oken

Stahovaní oken vpředu elektricky s pojistkou, vzadu mechanické

Ovládání plynu

Elektrické ovládání plynu E-Gas

Ovládání vnějších zpětných zrcátek

Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná

Paket pro špatné cesty

Bez provedení pro špatné cesty

Palivová nádrž - zpracování

Palivová nádrž bez zvláštní materiálové úpravy

Palivový systém

Palivový systém pro diesel - chlazený

Platformová kupina vozu

Platformová skupina třídy vozu 2

Pneumatiky

Pneumatiky 195/65 R15 V

Pomocné parkovací zařízení

Bez pomocného parkovacího zařízení

Pomocné parkovací zařízení

Bez vyhřívání zámku ve dveřích

Potah podlahy zavazadlového prostoru

Potah podlahy zavazadlového prostoru z plyšové tkaniny se sestřiženým vláknem

Potahy sedadel

Potah sedadel - látka

Prodloužený servisní interval

Prodloužený servisní interval

Provedení brzd vpředu

Kotoučové brzdy vpředu s integrovaným nosičem brzdy

Provedení vozu

Sériové vozidlo

Provozní návod

Provozní návod NĚMECKY

Pružné popruhy (pavouk) pro upoutání zavazadel

Bez sítě k upevnění nákladu

Přední sedadla

Sport-komfortní sedadla vpředu

Předváděcí výbava

Základní výbava

Přenášecí frekvence

Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz

Převodovka - popis

5-ti stupňová mechanická převodovka

Přídavná výstražná světla

Přídavná odrazka (dveře)

Přídavné tlumení vnějšího hluku

Přídavné tlumení vnějšího hluku

Přídavné topení

S topením se žhavícím kolíkem

Přídavné upevnění dětské sedačky

Bez přídavného upevnění dětské sedačky

Příprava vestavby pro vysílačku

Bez přípravy pro vestavbu vysílačky

Přístroje na přístrojové desce

Přístrojová výbava s km/h. hodiny, otáčkoměr a denní počítadlo km

Přístrojová deska

Přístrojová deska - vypěněná

Rádia

Bez rádia

Reproduktory

4 reproduktory (pasivní)

Rezervní kolo

Ocelový rezervní disk s jízdním obutím

Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly

Díly platné pro vůz -1U0-

Řazení převodu

Ruční řazení-lanovod
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Systém AUTOTRACER
VIN: TMBDS21U8A8834125
Soupis výbavy vozidla
Řízené chlazení

Bez elektronicky řízeného chlazení

Řízení

Posilovač řízení

Silné zvukové zařízení

Bez silného zvukového zařízení a regulace intervalu tónu

Sloupek řízení

Sloupek řízení výškově a podélně nastavitelný

Speciální nálepky/štítky

Nálepka/štítek německo-francouzsky

Specifické díly pro země z důvodu předpisů

Sada dílů, provedení vozů-RAKOUSKO různé díly

Specifikace vozu

Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení

Spínání jízdního osvětlení

Spínač denního jízdního osvětlení

Sprej na opravu pneumatik

Bez spreje na opravu pneumatiky

Stabilizátor přední

Stabilizátor vpředu

Stabilizátor vzadu

Stabilizátor vzadu

Stírací a omývací zařízení zadního okna

Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem

Střešní nosič/nosič zavazadel

Příprava pro příčný střešní nosič

Střešní okno

Bez střešního okna (plná střecha)

Světlo na čtení

2 světla na čtení vpředu

Systémy na ochranu proti odcizení

Imobilizér elektronický

Telefon

Bez přípravy/vestavby autotelefonu

Tlumení podvozku přední

Tlumení přední

Tlumení podvozku zadní

Tlumení zadní, základní 2

Tlumič kmitů pro volant

Bez dynamického tlumiče volantu

Topení a klimatizace

Klimatizace s mechanickou regulací

TV příjem / digitální radiopříjem

Bez příjmu TV/digitální radiopříjem

Typ karoserie

Hatchback

Typový štítek

Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw

Ukazatel stavu kapaliny

Bez ukazatele stavu kapaliny

Umístění řízení

Levostranné řízení

Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky

Bez zvláštně vyztužené karosérie

Úrověň výbavy

Základní výbava

Uvolnění opěradel předních sedadel

Bez uvolnění opěradel předních sedadel

Varovné zařízení překročení rychlosti

Bez varov. zaříz. překročení rychlosti

Vedení vzduchu v přední části vozu

Vedení vzduchu standard

Vestavba specifických dílů pro vůz

Vestavba specifických dílů pro převodovku "MQ 250" -- díly pro motorová vozidla --

Vkládané koberečky

Bez vkládaných koberečků

Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva

Hrdlo palivové nádrže bez vložky-modul 2

Vnější zpětné zrcátko vlevo

Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní

Vnější zpětné zrcátko vpravo

Zpětné zrcátko vpravo, konvexní

Vnitřní zpětné zrcátko

Vnitřní zpětné zrcátko neodcloněné

Volant

Volant s airbagem

Vyhřívané trysky ostřikovače

Bez vyhřívaných trysek ostřikovače skla

Vyhřívání sedadel

Bez vyhřívání sedadel

Vysoko umístěné brzdové světlo

Brzdové světlo - vysoko umístěné

Zadní bezpečnostní pás uprostřed

Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed

Zadní bezpečnostní pásy vnější

3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější, se štítkem ECE-homologace

Zadní náprava

Zadní náprava "standard"

Zadní sedadla

Zadní sedadlo a opěradlo, dělené, sklopné

Záchytné systémy vpředu

3-bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu, s přitahovačem, výškově nastavitelný

Zajišťovací systém nastartování

Bez zajišťovacího systému nastartování

Zakrytí řadící páky

Zakrytí řadící páky z koženky

Zakrytí zavazadlového prostoru

Zakrytí zavazadlového prostoru odklopné

Zamykání dveří a víka

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a safesystémem

Zamykání šroubu kol

Standardní šrouby kol

Zařízení pro udržování rychlosti

Bez dětské lavice

Zařízení pro udržování rychlosti

Bez zařízení pro udržování konstantní rychlosti

Zástěrky

Bez zástěrek

Závěsné zařízení

Bez závěsného zařízení

Země typových zkoušek

Země typových zkoušek-RAKOUSKO

Zvláštní varovná zařízení

Bez taxialarmu

Ostatní

Boční airbagy vpředu

Ostatní

Deaktivace airbagu spolujezdce

Ostatní

Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné), zvedák vozu, klíč na kola

Ostatní

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce s bederními opěrami
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Systém AUTOTRACER
VIN: TMBDS21U8A8834125
Soupis výbavy vozidla

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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