REKLAMNÍ PROSTOR

Aukce: VWFS AUKCE 19-12-03 OP

Audi Q7 (4M) 3.0 TDI EU6, quattro
Vyvolávací cena: 1 158 000,- Kč
První registrace
Stav ukazatele km
Registrační značka
Druh karoserie
Výkon (kw)
Zdvihový objem (ccm)
Sazba DPH
VIN

Umístění vozidla
Zdroj
Poslední servisní
kontrola - datum
Poslední servisní
kontrola - stav
km

Aukční číslo: 1

Moje cena:

Kód: 1050738

Vydraženo:

2017-10-12
60441
6AM6714
SUV
200
2967
21%
WAUZZZ4M9JD016901

Porsche Praha Prosek
PS
neuvedeno
neuvedeno

Standardní výbava
airbag boč. vpředu, airbag hlavový (boční ochrana), airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, Audi Drive Select, druh
pohonu: pohon všech kol, elektron. stabiliz. systém (ESP), elektronický kontrola stability (ESC), ﬁltr pevných částic, imobilizér
(elektronický), karoserie: 4-dv., motor 3,0 Ltr. - 200 kW V6 24V TDI, mříž zavaz. prostoru dělicí (síť), nekuřácká-sada, nosič střeš.
podél. (hliník), Nádrž na močovinu (SCR): 12 Ltr., opěradlo sedadla za. dělený/sklop., paket Leštění, paket Světlo, pomocný
systém řidiče: funkce nouzové brzdy City (Audi pre sense City), pomocný systém řidiče: startovací asistent (hold asistent (Audi)),
pomocný systém řidiče: systém ochrany cestujících (Audi pre sense basic), protiblok. brzd. systém (ABS), převodovka aut. Tiptronic (8-stupňů), příprava mobilní telefon/Handy s Bluethooth rozhraní, regulátor rychl. (tempomat), rohožky velur, rozhraní
Multimedia MMI základní plus / MMI rádio plus, rozvor 2994 mm, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6,
senzory světelné a dešťové, servořízení řízený elektron., sklo atermické zeleně tón., sloupek řízení (volant) mech. nastavení
výškové/podél., spoiler hrany střechy, start/stop systém, uchycení Isoﬁx pro dětská sedačka na sedadlo spolujezdce a sedadlo
za., víko zavaz. prostoru el. ovládaný (otevřít + zavřít), zrcátko vněj. el. nastav., vytáp. a sklop.(zrcátko vněj. s indikace
obrubníku autom., vpravo), zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat.
Výbava vozidla

Pneumatiky

Speciální výbava
Audi connect (internetové služby), kamera zpětná, klimatizace autom. 4-zónový, kontr. systém tlaku v pneu, Matrix-LED
světlomety(svítilny za. LED s dynamickým směrovým světlem, zařízení pro čištění světlometu (Ostřik. zaříz.)), metalíza-lakování,
nádrž paliv.: 85 Ltr., nárazník kpl. / kryt prahu / kryt podběhu kola v barvě vozu (lakování kompl.), obložení stropu látka, černá,
paket Asistence Tour(pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (Adaptive Cruise Control) s Stop&Go-System včetně Audi pre
sense front), paket Výbavy: S line Sport / Plus(lišty nástupní s nápis, ochrana hrany ložného prostoru (ocel ušlech.), potah
sedadla / čalounění: Alcantara / kůže s ražené logo v opěradla sedadel př., podvozek sportov. (adaptivní pneumatické odpružení
- sport), vybavení interiéru: vložky ozd. nahoře hliník kartáčován / spodní chrom odstín Břidlicově šedý, opěrka ruky stř. vpředu
komfortní výbava, volant (Sport/kůže - 3-paprsky) s multifunkce a funkce řazení, Disky LM, sportovní sedadla vpředu, sedadla
vpředu el. nastav., opěry páteře beder. vpředu, el. nastav.), pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek, pomocný
systém řidiče: ukazatel limitu rychl., přístroj sdružený digitální (virtual cockpit), rezervní kolo jako nouzové kolo, rozhraní
Multimedia MMI Navigation Plus s MMI Touch, samosvorný diferentiál, systém vypínání/startování Advanced Key (komfortní
klíč)(obložení zavaz./náklad. prostoru el., ochrana hrany ložného prostoru (ocel ušlech.), varovný systém proti krádeži +
zabezpečení vnitř. prostoru / ochrana tažná), volant (Sport/kůže - 3-paprsky, dole zploštělý) s multifunkce plus, vyhřív. sedadla
vpředu, zajištění proti krádeži pro kola (bezpečnostní šrouby kol), zařízení park. vpředu a za., akustický a optický s vybraným
zobrazením (APS Plus), zařízení přívěsu závěs. s asistenční systém proti kolizi přívěsu, zvedák vozidla
Umístění

Značka

Rozměr

Typ

Hloubka

Pneu na vozidle - Levá přední pneu

Goodyear

285/45 R20

Letní

5

Pneu na vozidle - Pravá přední pneu

Goodyear

285/45 R20

Letní

5

Pneu na vozidle - Levá zadní pneu

Goodyear

285/45 R20

Letní

5

Pneu na vozidle - Pravá zadní pneu

Goodyear

285/45 R20

Letní

5

Poškození

Barevná vrstva

Údaje o vozidle

Dokumenty a
příslušenství

Dokumenty

Poznámky:

Umístění

Typ

Oprava

Čelní sklo

Poškození od odletujícího kamení

Opravit

Přední část vozidla

Poškození od odletujícího kamení

Opravit

Ozdobná lišta LP dveří spodní

Škrábance

Lakovat

Disk LZ kola

Škrábance

Opravit

Zadní nárazník

Škrábance

Lakovat

Dveře zadní pravé

Škrábance

Lakovat

Víko motoru

Jamka

Opravit

Hluková izolace víka motoru

Prasklina

Vyměnit

Celková plocha karoserie

Škrábance

Vyleštit

LP blatník

151μ

LP dveře

156μ

LZ bok

157μ

LZ dveře

150μ

PP blatník

144μ

PP dveře

155μ

PZ bok

150μ

PZ dveře

156μ

P víko

168μ

Střecha

140μ

Z víko

149μ

VIN

WAUZZZ4M9JD016901

Tovární znacka (vý robce)

Audi

Obchodní oznacení

Q7 (4M)

Provedení

3.0 TDI EU6, quattro

Max. vý kon (kW)

200

Zdvih. objem

2967

Typ karoserie

SUV

Převodovka

Automatická

První registrace

2017-10-12

Platnost technické kontroly

2021-10

Stav tachometru

60441

Barva

Černá Černá metalická

Počet dverí

5

Druh paliva

Nafta

Chladící kapalina

V intervalu

Stav oleje

V intervalu

Servisní knížka k dispozici

Elektronická

Osvědčení o registraci vozidla

Ano

Návod k obsluze

Ano

Zvedák a sada nářadí

Ano

Povinná výbava

Ne

Počet klíčů k vozidlu

2

21893-TP1
21893-TP2

