
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: 2663949048

Datum aktivace kuponu: 03.12.2019 14:38:47

Platnost do: 02.01.2020 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.

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 vozidel, a to právě za
účelem jejich většího zhodnocení.

Základní údaje o vozidle

TOVÁRNÍ ZNAČKA

VOLKSWAGEN
MODEL

CC
TYP KAROSERIE

sedan/limuzína
DRUH VOZIDLA

osobní

PALIVO

nafta
VÝKON

103 kW
OBJEM

1968 ccm
PRVNÍ REGISTRACE

26.04.2012

V ČR REGISTROVÁNO JAKO

nové
PRVNÍ REGISTRACE V ČR

26.04.2012

Výpis záznamů tachometru

Datum Stav tachometru Poznámka

04.2012 0 Rok výroby/1.registrace

04.2012 50

09.2012 5 000

10.2012 5 000

03.2013 5 000

04.2014 40 500

03.2015 71 500

11.2016 120 500

03.2017 132 000

04.2017 132 000

08.2017 140 000

03.2018 159 000

06.2018 168 000

07.2018 178 000

01.2019 194 000

04.2019 205 500

07.2019 215 500

12.2019 226 500

Graf vývoje stavu tachometru

Systém AUTOTRACER
VIN: WVWZZZ3CZCE709547
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