
AUTOTÝM REPORT

Číslo osvědčení: 1072
Datum: 13. 10. 1072

Celkové hodnocení vozidla

26 z 30 bodů
Tovární značka: NISSAN

Model: MICRA
VIN: SJNFAAK12U1213636

Vozidlo nevykazuje vážné závady technického nebo právního charakteru.

Výsledek kontroly vozidla

     Kontrola vzhledu vozu
Vůz je hodnocen podrobnou pohledovou kontrolou.

 Přední část vozu

 Pravý bok vozu

 Levý bok vozu

 Zadní část vozu

 Střecha

     Kontrola/měření laku
Tloušťku laku prověřujeme digitálními měřáky.

 Přední část vozu

 Pravý bok vozu

 Levý bok vozu

 Zadní část vozu

 Střecha

     Rám vozu, nosná část
Pohledová kontrola nosných částí vozu.

 Přední část vozu

 Pravý bok vozu

 Levý bok vozu

 Zadní část vozu

 Střecha

     Kontrola jízdních vlastností
Vozidlo hodnotíme kontrolní jízdou.

 Motor

 Převodovka / spojka

 Brzdy

 Uložení náprav, řízení

 Kontrola motoru, kontrolky

     Kontrola interiéru vozu
Vůz je hodnocen podrobnou pohledovou kontrolou.

 Sedadla

 Volant, řazení, osahání přístrojů

 Stropnice

 Koberce

 Zavazadlový prostor

 Kontrola odcizení v ČR
Prováděno kontrolou v registru odcizených vozidel

 Ano, je evidováno v registru

 Ne, není evidováno v registru
Vozidlo není evidováno jako odcizené v registru odcizených vozidel
Policie ČR.

 
Kontrola financování

 Ano, je předmětem financování třetích stran

 Ne, není předmětem financování třetích stran
Vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru)
u následujících leasingových společností: Acrax, ALD Automotive,
CASPER Consumer Finance, CETELEM ČR, Credium, ČSOB
Leasing, D. S. Leasing, ESSOX, FCE Credit, Financial Services
Group, GE Money Auto, GMAC, Home Credit, IMPULS - Leasing
AUSTRIA, Mercedes - Benz FS, Raiffeisen Leasing, sAutoleasing,
ŠkoFIN, Toyota FS, UniCredit Leasing CZ, UNILEASING, VB
Leasing CZ, VLTAVÍN leas.

  
Doložitelnost kilometrů

 Koupeno v ČR, kompletně doložitelná historie vozu.

 Koupeno v ČR, částečně doložitelná historie vozu.

 Původ mimo ČR, nedoložitelná historie vozu.

Výše uvedené výsledky kontrol jsou platné k datu vystavení tohoto reportu a mají informativní charakter. Autotým Report nemůže být zárukou, že
samotné vozidlo není předmětem trestního řízení nebo jiného právního nároku třetí osoby v rámci České republiky nebo mimo ni.

Více o nás na www.autotym.cz

http://www.autotym.cz

