
m*bxm AUTsTRACÉ§ §ystém A&JTůTRAC§R
VlFrl : WDC253305í F1 64330

Výpis z histonie vczidla

Tento výPis bYl VYtVořen dotazem do systému AUTOTRACER, kteryi provozuje Cebia, spol, s r,o, dle platných Všeobecných podmínek pro
PouŽÍvání sYstému AUTOTRACER. Poslq/tnuté iníormace;e uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro v|astní potřebu. Jejich da|ší
šřeni či Upravování bez souhlasu provozovateleje zakázáno.

Základní údaje o vozidle

roVÁRNi ZNAčfi
rMERcEDES-
BENZ

Mercedes-Benz

veRovÁttÍ: Poškození nalezeno

lnformace o kuponu AUTOTRACER

fuloD€L

uLU
VÝKoN

125 kW

rvP KARosERiE

hatchback

oBJEl/

2143 ccm

DRUH VoZiDu

osobní

číslokuponu pro opakovaný vstup]

Datum aktivace kUponU:

platnost do:

7217 130068

14.10.2020 10:49:27

13,1'1_2020 23:59:59

Časový vývoj stavu tachometru
Přehled vývole staVu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupraculících partnerů,

Prohlédněte Sl hodnoty zanesené do grafu a porovnejte je s aktuálním stavem km uvedeným na tachometru vozidla, podie \4;ryoje stavu
tachometru v Čase mŮŽete sami posoudit. zda exrstuje podezřenína manipu|aci Se Stavern tachometru či nikoliv,

Výpis záznamů tachometru Graf vývoje stavu tachometru
Ča50vý /vvo, §iaýu |dQhefietft

10.20,16

01.2017

06.2017

08,2a17

05-2018

a7.2018

03-2019

04.2019

05.2019

a7 -2a19

0

3 600

17000

25 000

41 500

50 000

64 500

69 000

69 000

75 000

Rok výroby/1 registrace

Kontrola stáří a původu
VŽdY zkontroiujte datum výrobY deklarované VJirobcem vozld|a. V technických prúkazech se uvádí pouze datum první registrace, které se však ocl
data výrobY mŮŽe r4irazně liŠit (například i o dva roky), Vozidlo tak může být vydáváno za mladší, což má výrazný vliv na jeho tžní cenu,
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ceblo AUTOTRACĚR
Systém AUTOTRACER

VlN: WDC2533051 F1 64330

zláznamy o §táří a původu Vozid|a,

Datum r4iroby dle i47robce

PrVní registrace

PrVnl reglsti,ace V UH

Vyíobeno přo tíh

strana řízení

12.o9.2016

13,10.2016

13.10.20,16

Není k dispozici

Není k dispozici

Stáří vozidla: 4 roky 1 měsíc

1 měsíc od data Výroby

V ČR registrováno jako: nové

kontrola odcizenív ČR a sR
Prověření je provedeno v registru odcizených Vozidel Policie ČR a SR. Prověřeníje provedeno na základě VlN a má pouze informativní charakter,

Databáze odcizených vozídel 14,10.2020

Policje ČR

Policie sR
NE - není evidováno jako odcizené

NE - neni evidováno jako odcizené

Kontrola leasingu v ČR
Výsledkem dotazu je zjištěni, zdali vozidlo není předmětem financování (formou Ieasingu nebo úvěru) u uvedených leasingových společností. Data

získáváme přimo z informačních systémú jednotlivých společností.

AGRO LEASING

ALD Automotive

cASH4CAR

CoFlDlS
čSOB Leasing, a.s.

D,S, Leasing, a.s,

ESSOX LEAS|NG

FcE Credit. s.r.o.

FlP COMPANY s,r.o.

Gl\,4Ac

Hello Bank

Home credit cz
Hoppyco (carsharing *)

líVPULS-Leasing

Mercedes-Benz

MoNETAAttto

MONETA Leasing

Oberbank Leasing

Raiffeisen Leasing

sAutoleasing, a,s,

Toyota FS Czech

UniCredit Leasing

UNlLEASlNG a.s.

Vltavín LeaS, a,s,

VWFS

ZASTAVTo

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Leasingové á úvěróvé společno§ti'v cR, 14,,lo.z0m

Záznamy o poškození
Výsledkem dotazu je \4rpis poškození vozu evidovaných v systému.

K uj,sledku mohou byt připojeny detailnější informace, jsou-li V Systému dostupné,
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ceblm AUTůTŘACrŘ §ystóam A&,iTOTRAC§R
Vlhl ; WDC2533051 F,í 64330

Datum

Zemé

Výše škody

Statut poškození

Evidovaná místa poškození

stav tachometru

4 l 2019

LK

30 248 Kč

Oprava

zadní čelo

69 000

Datum registrace:

Typ zabezpečení vozidla:

Kód znaĎení;

Barva Vozidla:

1 l 2017

pískování skel systémem SBZ oClS
A7lSU17

Šedá

Kontrola barvy vozidla
UPOZORNĚNÍ:
Pokud se aktuální barva na Voz d|e neshóduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s baruou evidovanou po pruni registraci v čR (připadně na Slovensku),
může se ]ednal o Vozidlo přebaruené. ale i havarované či odc]Zené,

Barua dle výrobce vozidla

Barva při prvníregistraci v ČR
Není k dispozici

šroÁ

Technický popis
Technický PoPis udává dúležité technické parametry. na jejichž zák|adě 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.

Druh vozidla

Zkratka kategorie vozidla

Palivo

Zdvihový objem (ccnr)

ít/ax. 47kon (kW)

při otáčkách (ot/min)

převodovka

N,4axjmální rychlost (km/h)

počet míst k sezení

Celková hmotnost (kg)

Typ motoru

Celková hmotnost povolená (kg)

Provozní hmotnost (kg)

oSoBNi AUTOMoBlL

N,41

l\I\/

2 143

1?5

4 2o0

AUT

210

5

2 520

651921

2 520

1 B45

Homologace

Výrobce podVoZkU

Výrobce motoru

Délka (mm)

el-2001 l116-a480-21

DAlMLER AG, STUTTGART. SRN
DAl^/LER AG

4 737

O Cebia 2020 Dokument vygenerován 1 4.1 O _2a20 1 0-.49 Stránkač_3/6

Výpisy ze Systému OC|S
Výsledkem kontroly je jníormace, zdaYámi prověřované Vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému oClS, Pokud
ano, sdělime Vám vyznačený kód a datum registrace,

Na vozidle bylo V minu|osti provedeno značení skel a je registrováno v mezinárodnídatabázi systému oClS,

J iii:] r,] 1 il :,i i_. i.;.J:] i_1

pokud na některy;'ch čr na všech sklech vozidla unikátní kód chybí, múže se jednat o vozidlo havarované. předělané či odcizené,



€*b;ffi ÁLJT*TruAC§R
§ystérvl A&JT§TRA§§R

VlN: WDC2533051 F1 64330

(mm)

Výška (mm)

RoZVor (mm)

Hmotno§t nebžděného přípojného Vozidla (kg)

Zatíženi nápraV (kg)

Nápravy pohon

Náprava 1

Náprava 2

Hluk stojícího vozidla (dB)

při otáčkách (oťmin)

Hluk vozidla za jizdy (dB)

Spotřeba paliva

Spotřeba - město (l/km)

Spotřeba - g0km/hod (ukrn)

Spotřeba - ,120km/hod (l/km)

Směrntce ES

SoUčinitei absorpce

1 930

1 630

2 873

0

1 25011 250;1 27011 270

8JX,l9H2 ET38l 235155 R,19,101V

8JXl9H2 FT38; 235/55 R19 101V

76

2 850

74,0

136l2014w

5.7

5.0

136l2014w

0.55

lnformace od výrobce * výbava vozidla
V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace. 1aké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a
popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj, lýbavu z výroby_

Vozidlo

Motor

Palivo

spotřeba U1Ookm

převodovka

lVERCEDES GLC COUPE (253,305) GLC 220 d 4t\4ATlC Coupe

2143 ccm,,2,10 L; 125 kW

nafla

5,7 l4,7 l5,a
jinál 9 převodoqj,ch stupňú

ABS

Aktivní kry4 motoru s proqr deformací

AJtomallLké spUštění Všech blikačU

Bezpečnostni pásy na před.sedadlech: s napínači

BezpeČnostni pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostni pásy na zad-sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad,sedadlech] 3_bodoVý
typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výŠkově nastaVitelné opěrky híavy na přednich sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
Elektronické rozdělení brzdné sily EBD

Hlavové aiůagy přední a zadní sedadla

lndjkace níZkého tlaku V pneumatikách Včetně Zobrazelrí tlaku a senzor na ráfku

lnte|igentní předni airbag na straně řidiče, inteligentní přední airbag na straně spoluJezdce, s vypínanim
lsof,x příprava

Kolenní airbag na straně řidiče

Počet airbagů: 7

Program stabi jižace přívěsu

Protiprokluzový systém ETC
Signatizace lelapnu§7cl- bezp pasl]

Systém modif. brzdění v zatáčkách CBC
Systém řízeni stability ESP
Systém varování před nehodou: aktivace brzdových SVětel, monitorování řidiče, asistetlce bždění a Vizuální/akUstická VýStraha
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ÁLJT*TffA*Fř §ystém AIJT§TR.A§§R
Vlhl; WDC2533&5Ť Fí 64330

1 2v zásuvka vpředu

4 kotoučové bzdy (VĎeině 4 chlazených disků)

AN,,1/FlV4/LW-rádio s CD přehrávačem na, RDS s podporou N,,lP3 a barevná obrazovka

Anténa

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická 9-stupňová převodovka manuálni mód, řadící páka na volantu, 5.350:1 pruní převodový stupeň (poměr), 3,240:1 druhý převodový stupeň
(poměr), 2.250;1 třeti převodový stupeň (poměr), 1 ,640:1 čfuft}i převodový stupeň (poměa, 1 ,21 0:1 pátý převodo4, stupeň (poměr) 1 ,000:1 šes§,
převodový stupeň (poměr), 4,800:1 Zpětný převodový stupeň (poměr) typ - automatická s manuálním režimem, 0.860 :1 sedmý přeVodOVý stupeň
(ponrěr), 0,720, 0,600 a včetně řadicích pádel

AUtomatická karta smaft card l smar! key včetně bezklíčového staňoVání

Bluetooth s podporou telefonu. s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové, Vóetně elektr. Zavirání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz, prostoru

Denní svícení

Elektrické zavírárrí víka zavaz. prostoru

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem variabilní nosló

Elektronická ruční brzda

Filtr pevných částic

Hlavní palívová nádž s obJemsm (l) 50

Konzole na podlaze

LED světla: brzdová světla, postlanni blikače, denní svícení a zadní svět|a

MUltiíUnkční disple] 7,0

Nastavel,i péíováni mecnanicke

NastaVeni sVětel: světelný senzor, manuální nastavení výšky

omezoVač ryChlost'

otáčkoměr

PaliVoVý systém: diesel common rail

parkovaci senzor vzadu. kamera

Počet reproduktorů: 5 a subwoofer
počítač] průn]ěrná rychlost, průměrná spotřeba, okanržitá spotřeba a dojezd na zblivající palivo

Přední a zadní pérováni multiJink se stabilízátorem, pružina

předni zadní elekňcké ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče. na straně spolujezdce azadní na straně spolujezdce
Pňpojení externích zařízení: USB

Připojeni k lnternetu

Přístro]oVé ukazateIe: analogue & TFT

Režimy řízení včetně nastavení motoru

Sada na opravu pneumatik

Selektivní katalytická redukce:

StalťSlop

Stěrače: s dešťovým sensorem

Telematika: poČet mesaČnýCh poplatkov V cene - 36, Výstraha před kolizí. přes SlN,4 Ve Vozidle a systém sledování
Tempomat

Venkovní ieplota

AUtonratická klimatizace počet klimatizovanÝch Zón: 2

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce

Osvět]ené make-up zrcátko ve sluneční c]oně řidiče a spolujezdce

startovací tlačítko

StředoVá ioketní opěrka VpředU

Středová loketní opěrka \zadu

Tónovaná skla

Ventílace: digitá|ni display, pylo4' frltr a f]ltr na bázi aktivního uhlí

€§bř§
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ffi§b§ffi AUT*TRAť§* §ysÉém ALjTOTRAC§R
V|N: WDC2533851 F1 64330

ElektrickY nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče. na straně spolujezdce. barva Iakované, ukazatele směr!
Chromované lišty okolo bočních oken

Pneumatiky: 235 mm šířka plášt'ě. 60 % proíil p|ášťě, rychlostní jndex V, konvenční typ. průměr: 18

Přední a zadní ko|a: ráfek z lehké slitiny, 18 " průměr a 8,0 '' šířka

Přední a Zadní nárazníky

Př9dní světlomety: ČoČka s komplexním povrchem halogenoVé žárovky a haIogenové žárovky (dálková světla)
Typ baruy: černá

Zadní dveře - 4iklopné

Čteci lampičky Vpředu

Džák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

El, nastavitelná Přední sedadla: tYP - konvenČnÍ, počet el. naslavení 2. na straně řidíĎe, na straně spolulezdce, nastavení sklonu opěradla _ elektrjcké,
nástavení posuvu - manuální a nastavení výšky - elektracké

LUXUsní obloŽenÍ: Piano Čemá na středové konzoli, piano čemá na dveřích, piano černá na přístro]ové desce a není
osvětlení ZaVazadloVého prostoru
potahy sedadel: hlavní materiál - syntetická kúže a doplňkový materiál - syntetická kúže
Úchy,l na zavazadla

Výškově nastavitelný multifunkční Volant: hliník a kůže, nastavitelný V ose

Zadnísedadla:Pro3osobY,sklopnéopěradlo40l2]l40,směrsezení-dopředu,početel nastávení-0 sklápěcísedákžádnýanastavenísklonu
opěradla - manuálni

Zpětné zrcátko

pevné zadni okno

AdaptiVní tempomat Distance Pilot DlSTRoNlC
Asistent adaptiVních dálkovýCh světel

Palking Pilot s funkcí PARKTRoNlC

kuže

Sluneční roIetky na zadních dveřích

Umělá kůže ARílCO

VyhříVání předních sedadel

Čalounění stropu - tkanina šedá Crystal

Lak metalíza

LED lntelligent Light System

1 8" disky kol z lehké SIiíiny, spaprskové

Gamin@ MAP P|LOT
přehrávač cD

Provozovatel sYstému AUTOTRACER - Cebia. spo|, s r.o., upozorňule uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému
Partnery Provozovatele bez moŽnosti ověřitjejich správnost, Veškeró informace mají výhradně lnformativní charakter,

Na 47sledek prověřenivozidla v systému AUTOTRACER neníposkytována záruka,
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