
Výpis z historie vozidla

Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup: 3918617515

Datum aktivace kuponu: 24. 09. 2021 08:38:47

Platnost do: 24. 10. 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

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.

VIN

VF1MAF4RC55536180

Tovární značka

RENAULT

Model

MASTER

Typ karoserie

skříň

Druh vozidla

užitkový

Palivo

nafta

Výkon

81 kW

Objem

2299 ccm

Datum 1. registrace

31. 08. 2016
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Výpis záznamů tachometru

Datum Stav tachometru Poznámka

08/2016 0 km Rok výroby/1. registrace

02/2017 38 500 km

04/2017 54 000 km

09/2017 76 000 km

11/2018 95 500 km

05/2019 109 000 km

07/2019 112 000 km

07/2020 128 500 km

11/2020 134 500 km

05/2021 142 500 km

09/2021 146 000 km

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

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu: 1  /  1

Datum: 07/2020

Stav tachometru: 128 500 Km

Práce (výčet) Diagnostika KTS

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.
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Záznamy o stáří a původu vozidla

Datum výroby dle výrobce Není k dispozici  

První registrace 31. 08. 2016

První registrace v ČR 31. 08. 2016 V ČR registrováno jako: nové

Vyrobeno pro trh Není k dispozici  

Strana řízení Není k dispozici  

6. Předchozí prověření Cebia

Vozidlo v minulosti nebylo prověřováno službou  (prověření původu vozidla v zahraničí), ani službou  (fyzická kontrola VIN a

identifikátorů) a nebyla provedena fotodokumentace vozidla společností Cebia.

7. 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 24. 09. 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 z p r a v i d l a komukoliv vložit informace o odcizení.

8. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi

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

9. Kontrola financování

PROVIN VINTEST

VIN: VF1MAF4RC55536180
www.zkontrolujsiauto.cz

Dokument vygenerován 24.09.2021 8:38© Cebia 2021 Stránka č. 3 / 5

https://www.zkontrolujsiauto.cz/
https://www.zkontrolujsiauto.cz


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: 24. 09. 2021

Česko NE - není evidováno

10. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí.

V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

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 Není k dispozici

Barva při první registraci v ČR BÍLÁ

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. 09. 2021

Značení skel NE

13. Fotky a Inzerce

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

Číslo inzerce 1/1 Inzerce

Datum pořízení inzerátu 17. 09. 2021

Inzerovaný nájezd 145 908 km

Inzerovaná cena 338 000 CZK
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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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