
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: 9539146351

Datum aktivace kuponu: 13.11.2019 18:59:38

Platnost do: 13.12.2019 23:59:59

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.

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

Základní údaje o vozidle

TOVÁRNÍ ZNAČKA

VOLKSWAGEN
MODEL

TOUAREG
TYP KAROSERIE

kombi
DRUH VOZIDLA

osobní

PALIVO

nafta
VÝKON

180 kW
OBJEM

2967 ccm
PRVNÍ REGISTRACE

03.07.2014

V ČR REGISTROVÁNO JAKO

ojeté
PRVNÍ REGISTRACE V ČR

30.05.2018

Výpis záznamů tachometru

Datum
Stav
tachometru

Poznámka

07.2014 0 Rok výroby/1.registrace

05.2018 53 500

09.2019 89 000

11.2019 89 000

Graf vývoje stavu tachometru
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vozidel, a to právě za účelem jejich většího zhodnocení.

Znalost roku výroby vozidla je základním předpokladem stanovení jeho reálné tržní ceny.

Rok výroby 2014

Měsíc výroby 6

Stáří vozidla 5 let 5 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: 13.11.2019

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 13.11.2019

AGRO LEASING NE

ALD Automotive NE

CASH4CAR NE

CETELEM NE

COFIDIS NE

ČSOB Leasing, a.s. NE

D.S. Leasing, a.s. NE

ESSOX LEASING NE

FCE Credit, s.r.o. NE

FIP COMPANY s.r.o. NE

GMAC NE

Home Credit CZ NE

HoppyGo (carsharing *) NE

IMPULS-Leasing NE

Mercedes-Benz NE

MONETA Auto NE

MONETA Leasing NE

Oberbank Leasing NE

Raiffeisen Leasing NE

sAutoleasing, a.s. NE

Toyota FS Czech NE

UniCredit Leasing NE

UNILEASING a.s. NE

Vltavín Leas, a.s. NE

VWFS NE

ZASTAV TO NE

Technický popis

Technický popis udává důležité technické parametry, na jejichž základě bylo modelové provedení daného typu vozidla schváleno pro provoz na
pozemních komunikacích. Uvedené parametry by měly být v souladu s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla.

Technický popis - základní

Druh vozidla OSOBNÍ AUTOMOBIL

Zkratka kategorie vozidla M1G
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Technický popis - základní

Palivo NM

Zdvihový objem (ccm) 2 967

Max. výkon (kW) 180.00

při otáčkách (ot/min) 3 800

Maximální rychlost (km/h) 220

Počet míst k sezení 5

Počet míst k stání 0

Celková hmotnost (kg) 2 840

Typ motoru CRC

Celková hmotnost povolená (kg) 2 840

Provozní hmotnost (kg) 2 152

Technický popis - rozšířený

Homologace e1*2007/46*0376*10

Výrobce podvozku VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG, SRN

Výrobce motoru VOLKSWAGEN AG

Délka (mm) 4 795

Šířka (mm) 1 940

Výška (mm) 1 709

Rozvor (mm) 2 904

Hmotnost jízdní soupravy (kg) 6 395

Hmotnost přípojného bržděného vozidla (kg) 3 500

Hmotnost nebržděného přípojného vozidla (kg) 750

Zatížení náprav (kg) 1 370/1 370; 1 520/1 520

Zatížení spojovacího zařízení (kg) Z 140

Nápravy, pohon 2 - 2

Náprava 1 7,5JX17 ET50; 235/65 R17 108V

Náprava 2 7,5JX17 ET50; 235/65 R17 108V

Hluk stojícího vozidla (dB) 73

při otáčkách (ot/min) 2 375

Hluk vozidla za jízdy (dB) 73.0

Spotřeba paliva 630/2012J

Spotřeba - město (l/km) 8.4

Spotřeba - 90km/hod (l/km) 6.5

Spotřeba - 120km/hod (l/km) 7.2

Směrnice ES 630/2012J

Součinitel absorpce 0.60

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
popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla

Značka Volkswagen

Název modelu Touareg

Označení modelu touareg blue motion

Datum výroby 21. 6. 2014

Barva Vnejší barva (oryxbila-perletovy efekt) , Cislo laku : 0K1

Barva střechy Vnejší barva (oryxbila-perletovy efekt) , Cislo laku : 0K1

Vybavení Vybavení (tmava burgundy)

Kód převodovky NXK

Řazení AUT

Kód motoru CRCA
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Identifikace vozidla

Výkon (kW) 180

Prodejní typ 7P52PJ

Země Prodejní program NĚMECKO

Iso název země Německo

Iso kód země alpha2 DE

Kód řízení LHD

Soupis výbavy vozidla

"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení Bez připojení k multimédiím ve vozidle

Agregát 6-vál. diesel 3,0L Agregát: 059.H

Airbag
Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu
spolujezdce

Akční provedení Akční provedení "Exclusive"

Alternativní pohon Bez alternativního pohonu

Antény Anténa s příjmem AM/FM "Diversity"

Asistent rozpoznání únavy Identifikace únavy

Asistent změny stopy Bez asistenta při změně jízdního pruhu

Baterie Baterie 580A (105AH)

Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček Bederní opěra v předních sedadlech, elektricky nastavitelná

Boční a zadní okna Boční skla tónovaná od B-sloupku a zadní tmavě zabarvené

Boční airbag Boční airbag vpředu a vzadu s hlavovým airbagem

Brzdový systém Elektronický program stability ESP

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

COC dokumenty COC-dokument 10

Čelní okno Vrstvené čelní sklo tónované

Dálková regulace sklonu světlometu S dálkovou regulací polohy světlometu automatická/dynamická AFS 1

Dekorační fólie/emblémy Bez dekorativní fólie/emblémů

Dekorační obložení Dekorační obložení

Dělící stěna Bez dělící stěny

Dětské pojistky dveří Dětská pojistka, elektricky ovládatelná

Dodatečné karosářské obložení boční
Bez přídavných bočních krytů karosérie, ochrana proti odlétajícímu
kameni

Dodatečné obutí Dodatečné zimní obutí

Dodavatelé pneumatik Pneumatiky bez určení značky

Druh zadních brzd Kotoučové brzdy zadní

Držák nápojů Držák nápojů

Držák poznávací značky vpředu Držák poznávací značky vpředu (velký)

Držák SPZ vzadu Držák poznávací značky vzadu (EU)

Elektrické rozhraní pro externí použití Elektrické rozhraní pro externí použití

Exhalační předpis Exhalační předpis, EU5 plus

Funkce volání Ovládací přístroj pro volání o pomoc/ nouzové volání

Generátory volné

Hasící přístroj Bez hasicího přístroje

Hlavice řadící páky Hlavice řadící páky z kůže

Hlavní světlomety Světlomety s výbojkou se světlem pro jízdu v zatáčce

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

Hmotnostní třídy pro přední nápravu Váhová třída pro přední nápravu 2

Hmotnostní třídy pro zadní nápravu Váhová třída "2" pro zadní nápravu

Houkačka S dvoutónovou houkačkou

Chladící box Chlazená schránka

Chlazení motoru Chlazení motoru - provedení 1

Chromový paket Chromový paket

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

Individuální zástavba S individuální zástavbou

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

Kód země Bez kódu země (bez DVD přehrávače ve voze)

Kola Disk z lehké slitiny 8 1/2J x 19

Kompas/ukazatel dopravního značení Bez ukazatele dopravního značení

Koncové mlhové světlo Koncové mlhové světlo, pravostranný provoz

Kontrola bezpečnostních pasů S kontrolou zapnutí bezpečnostních pásů

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

Kryty kol Kryty pro náboj kola/šroub na kola

Kuřácké provedení Kuřácké provedení, popelník vpředu a vzadu

Lakování Normální lakování

Lékárna/výstražný trojúhelník Lékárnička a výstražný trojúhelník

Levostranný / pravostranný provoz Pravosměrný provoz

Loketní opěra Loketní opěra vpředu

Madla pro nastupování (A/B-sloupek) Bez madla pro nastupování

Mlhový světlomet/dodatečný světlomet Mlhové přední světlomety a světlo s s natáčením do zatáčky

Množství paliva Sériová prvotní náplň paliva

Motory
6-vál.turbodiesel 3,0 L/180 KW(24V) TDI Common-Rail Agregát:
TF1/TH1

Mřížka chladiče Ochranná mřížka chladiče

Multifunkční ukazatel Multifunkční ukazatel

Nádoba na aktivní uhlí Bez nádoby na aktivní uhlí

Nákladová podlaha vzadu Nákladová podlaha vzadu

Nálepka (určení dle zákazníka, bez akčních provedení) Bez nálepek a emblému

Nápisy Bez označení motorizace a p?ípadn? dodate?ného názvu

Nárazník Komfortní nárazník

Nářadí a zvedák vozu Sada nářadí a zvedák vozu

Nastavení sedadel Elektricky nastavitelné obě přední sedadla, řidičova s pamětí

Nástupní lišty Nástupní lišty ve výřezu pro dveře

Navigační přístroj Navigační systém s barevným displejem

Nezávislé topení Nezávislé topení s dálkovým ovládáním

Odkládací paket Odkládací paket 2

Odvětrání sedačky / masážní sedadlo Bez odvětrávaní sedačky/masážního sedadla

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

Opatření pro tlumení hluku v interiéru Akustický paket-extra

Opatření zvyšující hodnotu vozu Vozidla bez zvláštních opatření-řízení náběhů faceliftů/nových vozů

Osvětlení poznávací značky LED osvětlení státní poznávací značky

Otevírání vrat Bez zařízení pro otevírání vrat

Ovládání vnějších zpětných zrcátek
Vnější zpětná zrcátka s pamětí, aut. stmíváním, elektricky nastavitelná,
odděleně vyhřívaná

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

Palivová nádrž - obsah Palivová nádrž

Palivový systém Palivový systém pro diesel

Panické tlačítko S dodatečným tlačítkem

Parkovací brzda Ruční parkovací brzda

Pedálové ústrojí Pedálové ústrojí "Standard"

Pneumatiky Pneumatiky 265/50 R19 110W xl

Pojistková skříňka (pro průmyslové motory) Příslušenství k pojistkám

Pomocné parkovací zařízení Pomocné parkovací zařízení vpředu a vzadu

Potah podlahy zavazadlového prostoru Potah podlahy zavazadlového prostoru, standartní

Potahy sedadel Potah sedadel - kůže
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Soupis výbavy vozidla

Prodloužená záruka Bez prodloužené záruky

Prodloužený servisní interval Prodloužený servisní interval

Provedení brzd vpředu Kotoučové brzdy vpředu

Provozní napětí Provozní napětí 12 V

Provozní návod Provozní návod NĚMECKY

Pružné popruhy (pavouk) pro upoutání zavazadel Bez sítě k upevnění nákladu

Přední sedadla Komfortní sedadla vpředu

Předváděcí výbava Základní výbava

Přenášecí frekvence Přenášecí frekvence 868 MHz bez bez nouzového tlačítka

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

Přídavná výstražná světla Varovná světla v předních dveřích

Přídavné díly Bez přídavných dílů

Přídavné topení Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení

Přístroje na přístrojové desce Přístrojová výbava v km/h

Rádia Rádio pro navigační systém

Reproduktory 8 reproduktorů (pasivní)

Rezervní kolo Set na opravu pneumatik

Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly Díly platné pro vůz -7P0-

Řídící kódy Vestavba rádio paketu "RGC" ale s rádiem "RCD510"

Řízení
Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti
Servotronic

SBBR-Svítilny Zadní skupinové svítilny - normální provedení

Sloupek řízení Sloupek řízení výškově a podélně nastavitelný

Sluneční clony
Sluneční clony se zrcátky, osvětlené, vytažitelné, Airbag-Label na sl.
cloně

Sluneční stahovací clony zadního/bočních oken Bez stahovací ochranné sluneční clony

Speciální nálepky/štítky Nálepka/štítek v němčině

Specifické díly pro země z důvodu předpisů Sada dílů bez specifických předpisů země určení

Spínání jízdního osvětlení Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"

Start/Stop-zařízení/rekuperace Start/Stop zařízení s rekuperací

Stropní výplň Stropní výplň, standardní

Střední konzola Střední konzola

Střední opěrka rukou vzadu Střední opěrka rukou vzadu

Střešní nosič/nosič zavazadel Střešní nosič - lesklý

Střešní okno Systém - velká střecha

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

Systém světelného asistenta Bez světelného systému

Systémy na ochranu proti odcizení
Alarm s hlídáním vnitřního prostoru, nezávislou sirénou a ochranou proti
odtažení

Tachograf / kniha jízd Bez elektronického tachografu

Telefon Příprava pro mobilní telefon

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

Tlumič kmitů pro volant Dynamický tlumič na volantu XX Hz

Topení a klimatizace Climatronic, bez freonů

Transportní ochrana Ochrana pro transport, provedení 1

TV příjem / digitální radiopříjem Digitální radiopříjem

Typ karoserie Hatchback

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

Umístění řízení Levostranné řízení

Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky Bez zvláštně vyztužené karosérie

Úrověň výbavy Základní výbava

Uvolňování zadního sedadla Elektrické odblokování zadního sedadla

Uzávěrka diferenciálu Bez uzávěrky diferenciálu

Uzavírací mechanismus zadních dveří Uzavírací mechanismus zadních dveří

Varianty Varianta základní výbava

Vkládané koberečky Vkládané koberečky vpředu a vzadu
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Soupis výbavy vozidla

Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva Bez vložky pro tankování

Vnější zpětné zrcátko vlevo Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické

Vnější zpětné zrcátko vpravo Zpětné zrcátko vpravo, konvexní

Vnitřní osvětlení Vnitřní osvětlení standart

Vnitřní zpětné zrcátko Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné

Volant Kožený volant

Vyhřívané trysky ostřikovače S vyhřívanými tryskami ostřikovače skla

Vyhřívání sedadel Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací

Výplně dveří Výplň dveří

Vzduchový filtr Normální filtr vzduchu

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

Zadní část výfuku Sportovní zadní díl výfuku z leštěné ušlechtilé oceli

Zadní sedadla Zadní sedadlo a opěradlo dělené, sklopné a s loketní opěrkou

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

Zakrytí zavazadlového prostoru Zakrytí zavazadlového prostoru

Zamykání dveří a víka Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a safesystémem

Zamykání šroubu kol Šrouby se zabezpečením proti krádeži (neuzamykatelné)

Zařízení pro udržování rychlosti Zařízení pro udržování konstantní rychlosti - tempomat

Zásuvka v kufru 12 V zásuvka(y)

Závěsné zařízení Závěsné zařízení mechanicky sklopné a elektricky zamykatelné

Země typových zkoušek Země typových zkoušek-NĚMECKO

Zvláštní opatření Bez zvláštních opatření

Ostatní

Ostatní
"Area View" včetně zadní zpětné kamery "Rear Assist" a kontroly
vzdálenosti připarkování

Ostatní "Exclusive", Volkswagen R GmbH

Ostatní
"Sonora" zimní kola (dodatečná) - 4 kola z lehké slitiny 7 1/2 J x 17 -
senzory pro kontrolu tlaku v pneu

Ostatní Kolenní airbag u sedadla řidiče, postranní airbagy a napínání pásů vzadu

Ostatní Multimediální zdířka MEDIA-IN s adaptérem pro iPod/iPhone

Ostatní Nezávislé vytápění a větrání

Ostatní Paket "Paměť"

Ostatní Paket "světlo a rozhled" pro paket "Paměť"

Ostatní Příprava pro mobilní telefon "Premium" pro "RNS 850"

Ostatní Rádio-navigační systém "RNS 850" s digitálním rádiopřijímačem DAB

Ostatní
Víko zavazadlového prostoru s elektrickým otevřením a zavřením
dálkové ovládánírádia

Ostatní Vzduchové odpružení

Ostatní
Xenonové světlomety se zakřiveným potkávacím světlem a LED-denním
potkávacím světlem

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.

Systém AUTOTRACER
VIN: WVGZZZ7PZED052355
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