Systém AUTOTRACER
VIN: WDC2923241A085922

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.

Základní údaje o vozidle
TOVÁRNÍ ZNAČKA

MODEL

TYP KAROSERIE

DRUH VOZIDLA

MERCEDESBENZ

GLE

kombi

osobní

VÝKON

OBJEM

190 kW

2987 ccm

Informace o kuponu AUTOTRACER
Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

8771262193

Datum aktivace kuponu:

21.07.2020 10:21:28

Platnost do:

20.08.2020 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.

Výpis záznamů tachometru

Graf vývoje stavu tachometru

Datum

Stav
tachometru

Poznámka

07.2017

0

Rok výroby/1.registrace

11.2017

6 500

02.2018

13 000

01.2019

29 000

10.2019

41 500

11.2019

43 500

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.
Záznamy o stáří a původu vozidla
Datum výroby dle výrobce

05.06.2017

Stáří vozidla: 3 roky 1 měsíc

První registrace

28.07.2017

1 měsíc od data výroby

První registrace v ČR

28.07.2017

V ČR registrováno jako: nové

Vyrobeno pro trh

Není k dispozici

Strana řízení

Levostranné

Kontrola odcizení v ČR a SR
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Systém AUTOTRACER
VIN: WDC2923241A085922
Prověření je provedeno v registru odcizených vozidel Policie ČR a SR. Prověření je provedeno na základě VIN a má pouze informativní charakter.
Databáze odcizených vozidel

21.07.2020

Policie ČR

NE - není evidováno jako odcizené

Policie SR

NE - není evidováno jako odcizené

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

21.07.2020

AGRO LEASING

NE

ALD Automotive

NE

CASH4CAR

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

Hello Bank

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

Výpisy ze Systému OCIS
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

21.07.2020

Značení skel

NE

Kontrola barvy vozidla
UPOZORNĚNÍ:
Pokud se aktuální barva na vozidle neshoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku),
může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla
Barva dle výrobce vozidla

POLAR WHITE - kód 149U

Barva při první registraci v ČR

BÍLÁ

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
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Systém AUTOTRACER
VIN: WDC2923241A085922
popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.
Identifikace vozidla
Vozidlo

MERCEDES GLE-CLASS COUPE (292.324) GLE 350 d 4MATIC

Motor

2 987 ccm; 3,00 L; 190 kW

Palivo

nafta

Spotřeba l/100km

7,5 / 6,4 / 6,9

Převodovka

jiná; 9 převodových stupňů

Standardní vybavení
Bezpečnost
ABS
Aktivní kryt motoru s progr.deformací
Automatické spuštění všech blikačů
Bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
Boční airbagy vpředu
Brzdový asistent BAS
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách včetně zobrazení tlaku a senzor na ráfku
Inteligentní přední airbag na straně řidiče, inteligentní přední airbag na straně spolujezdce, s vypínaním
Isofix příprava
Kolenní airbag na straně řidiče
Počet airbagů: 7
Protiprokluzový systém ETC
Signalizace nezapnutých bezp. pasů
Systém modif. brzdění v zatáčkách CBC
Systém řízení stability ESP
Systém varování před nehodou: aktivace bezpečnostních pásů, aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění, brzdí při nízké
rychlosti, 7 a vizuální/akustická výstraha
Funkčnost
12v zásuvka v zavazadlovém prostoru, vpředu a vzadu
4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)
AM/FM/LW-rádio s CD přehrávačem na, RDS s podporou MP3, digitální mediální karta a barevná obrazovka
Anténa
Asistent rozjezdu do kopce
Automatická 9-stupňová převodovka manuální mód, řadící páka na volantu, 5,500:1 první převodový stupeň (poměr), 3,330:1 druhý převodový stupeň
(poměr), 2,310:1 třetí převodový stupeň (poměr), 1,660:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 1,210:1 pátý převodový stupeň (poměr), 1,000:1 šestý
převodový stupeň (poměr), 4,930:1 zpětný převodový stupeň (poměr), typ - automatická s manuálním režimem, 0,860 :1 sedmý převodový stupeň
(poměr), 0,720, 0,600 a včetně řadicích pádel
Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu
Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken
Dálkové ovládání audia na volantu
Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru
Denní svícení
Dynamické řízení
Elektrické zavírání víka zavaz. prostoru
Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem, variabilní nosič
Elektronická ruční brzda
Filtr pevných částic
Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 93
Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem
LED světla: brzdová světla, potkávací světla, postranní blikače, denní svícení, zadní světla a dálková světla
Manuální karta smart card / smart key
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Systém AUTOTRACER
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Standardní vybavení
Multifunkční displej 7,0 a 2
Nastavení pérování: mechanické
Nastavení světel: světelný senzor, natáčecí světlomety, automatické nastavení výšky, závislé na rychlosti, funkce mlhových světel a aktivní dálková
světla
Omezovač rychlosti
Otáčkoměr
Palivový systém: diesel common rail
Parkovací senzor vzadu, kamera
Počet reproduktorů: 8
Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývající palivo
Přední pérování dvojitý lichoběžníkový závěs se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina
Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači
Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce
Připojení externích zařízení: USB
Připojení k Internetu
Přístrojové ukazatele: analogue & TFT
Režimy řízení včetně nastavení motoru a včetně řízení prokluzu
Selektivní katalytická redukce:
Start/Stop
Stěrače: s dešťovým sensorem
Telematika: Výstraha před kolizí a přes vlastní telefon
Tempomat
Venkovní teplota
Komfort
Aktivní opěradlo vpředu
Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2
Lednička ve schránce u spolujezdce
Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce
Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce
Středová loketní opěrka vpředu
Středová loketní opěrka vzadu
Tónovaná skla
Ventilace: digitální display, pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí
Exteriér
Boční před.světla pro odbočování
Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru
Chromované lišty okolo bočních oken
Pneumatiky: 275 mm šířka plášťě, 50 % profil plášťě, rychlostní index W, index nosnosti: 109, konvenční typ, oficiální veikost rozměr pneu dle údajů
výrobce, průměr: 20
Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 20 " průměr a 8,5 " šířka
Přední a zadní nárazníky
Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)
Typ barvy: černá
Zadní dveře - výklopné
Interiér
Čtecí lampičky vpředu a vzadu
Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle
El. nastavitelná přední sedadla: typ - sportovní, počet el. nastavení 4, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - elektrické,
nastavení posuvu - elektrické, nastavení výšky - elektrické a naklápění sedáku - elektrické
Luxusní obložení: hliník na středové konzoli, hliník na dveřích, hliník na přístrojové desce a není
Osvětlení zavazadlového prostoru
Pevný kryt zavazadlového prostoru
Potahy sedadel: hlavní materiál - syntetická kůže a doplňkový materiál - syntetická kůže
Úchyt na zavazadla
Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose
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Standardní vybavení
Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - dělená lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák dělený a
nastavení sklonu opěradla - manuální
Zpětné zrcátko
Ostatní
Pevné zadní okno

Volitelná výbava
Pakety
Linie AMG exteriér
Paměťová sada pro řidiče a spolujezdce
Sada COMFORT
Sada ionizování vzduchu s filtrem
Sada jízdních asistentů PLUS
Sada komfortních funkcí zrcátek
Sada pro parkování s 360° kamerou
Bezpečnost
Zadní boční airbagy
Funkčnost
AIRMATIC vzduchové odpružení
Aktivní parkovací asistent s funkcí PARKTRONIC
MAGIC VISION CONTROL
Servozavírání předních a zadních dveří
Tažné zařízení včetně programu ESP pro stabilizací přívěsu
Volanty/interiéry/funkčnost sedadel
Ambientní osvětlení
Kožené čalounění
Multifunkční vyhřívaný volant
Ozdobné výplně interiéru - AMG carbon/klavírový lak černý
Projekce loga Mercedes-Benz ze zpětných zrcátek
Velurové koberečky
Sedadla/potahy sedadel
Ortopedická sedadla řidiče a spolujezdce s masážní funkcí
Otvor do zavazadlového prostoru za zadní střední loketní opěrkou
Přední sedadla vyhřívaná a ventilovaná
Vyhřívání zadních sedadel
Exteriér
Čalounění stropu - tkanina šedá crystal
Panoramatické střešní okno, elektricky ovládané s komfortním ovládáním
Rezervy
Nouzové rezervní kolo místo sady na opravu pneu TIREFIT
Komfort
Automatická klimatizace THERMOTRONIC
Determální tmavá skla (od B sloupku dál)
Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava
Multimediální systém COMAND Online
Sada pro smartphone
Surround soundsystem Harman Kardon® Logic7®
Zabezpečení vozu
KEYLESS-GO start

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.
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Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.
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