Ocenění předmětu dražby
Předmětem ocenění:
Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: PEUGEOT obchodní označení: 308 CC, kategorie vozidla: M1,
Varianta: 4B5FX, verze: 4B5FXH,RZ: 4AT9942, datum 1. registrace vozidla: 21.6.2010,
VIN: VF34B5FXH9S056879, zdvih. objem: 1 598 ccm, výkon 110/5 800 kW, palivo: BA 95 B, barva:
M09V ČERNÁ METALÍZA karoserie: KABRIOLET, počet míst k sezení: 4, č. VTP: UD 473574, 1x
klíč od vozidla. Přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 37 692 km (dále jen „automobil“)
Výbava automobilu Peugeot 308 CC, 1.6 16V THP 150 k GT:
Bezpečnost:
• Boční airbagy vpředu
• Brzdový asistent BAS,
ABS
• Elektronické rozdělení
brzdné síly EBD
• Hlavové airbagy přední
sedadla
• Indikace nízkého tlaku v
pneumatikách
• Isofix příprava
• Protiprokluzový systém
ETC
• Přední airbag na straně
řidiče, inteligentní, přední
airbag na straně
spolujezdce, vypínaní,
inteligentní
• Sklápěcí ochranný rám
• Systém řízení stability
ESP
Funkčnost:
• Audio vlastní značka
výrobce, AM/FM-rádio s
CD přehrávačem na,
RDS a CD včetně MP3
• Aut.zapnutí světel při
zapnutém motoru
• Centrální zamykání:
dálkové, včetně ovládání
víka zavaz.prostoru,
včetně elektr. zavírání
oken a včetně
bezpečnostního zavírání

• Dálkové ovl.víka
zavazadlového prostoru
• Dálkové ovládání audia na volantu
• Elektro-hydraulický
posilovač řízení s
progresivním účinkem
• LED světla: umístění brzdová světla a
umístění - třetí brzdové
světlo
• Manuální 6-stupňová
převodovka řadící páka
na podlaze a typ manuální
• Nastavení světel:
světelný senzor a
manuální
• Okenní anténa
• Otáčkoměr
• Parkovací senzor vzadu,
radar
• Počet reproduktorů: 6
• Počítač průměrná
rychlost, průměrná
spotřeba, okamžitá
spotřeba a dojezd na
zbývající palivo
• Přední zadní elektrické
ovládání oken s 2
ovladači
• Děšťový sensor
• Tempomat
• Venkovní teplota
• Komfort

• Easy entry
• Lednička ve schránce u
spolujezdce, ventilovaná
• Oddělené nastavení
teploty pro sedadlo
spolujezdce s digitálním
displejem
• Ochrana před prouděním
vzduchu
• Osvětlené make-up
zrcátko ve sluneční cloně
řidiče a spolujezdce
• Plně automatická
klimatizace klimatizace
počet zón pro klimatizaci2 a automatická
• Středová loketní opěrka
vpředu
• Tónovaná skla
• Ventilace: digitální
display, pylový filtr a filtr
na bázi aktivního uhlí
Exteriér:
• Elektrické sklopná
zrcátka
• Elektricky nastavitelná
vyhřívaná zpětná zrcátka
na straně řidiče, na
straně spolujezdce,
barva lakované,
ukazatele směru
• Chromované lišty okolo
bočních oken
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• Pneumatiky: přední,
zadní, 225 mm šířka
plášťě, 40 % profil
plášťě, rychlostní index
W a konvenční typ
• Předné a zadní kola:
ráfek z lehké slitiny a 18 "
průměr
• Přední mlhová světla
• Přední světlomety:
halogenové žárovka

• Skládací stahovací
střecha - elektrická a
zadní skleněné okno
• Zadní spoiler
Interiér:
• Automatické zpětné
zrcátko
• Čtecí lampičky vpředu
• Luxusní obložení: hliník
na hlavici řadící páky

• Potahy sedadel: hlavní
materiál - kůže a
doplňkový materiál - kůže
• Výškově nastavitelná
vyhřívaná přední
sedadla: typ - konvenční,
počet el. nastavení -,
umístění na straně řidiče,
umístění na straně
spolujezdce a manuální
• Zadní sedadla: pro 2
osoby

Technický popis stavu automobilu:
Směrnice EHS/ES č.:
2003/76 B, EURO 4
Motor
Typ: 5FX, výkon: 110 kW,
původní, funkční, stav
odpovídá stáří.
Spojka:
Původní, funkční, stav
odpovídá stáří.
Převodovka:
Původní, funkční, stav
odpovídá stáří.
Přední náprava a řízení:
Původní, stav odpovídá
stáří.

Zadní náprava:
Původní, stav odpovídá
stáří.
Brzdy ABS:
Původní, stav odpovídá
stáří.
Elektr. Soustava:
Původní.
Akumulátor:
Na hranici životnosti, nutná
výměna.
Karoserie:
Původní, stav odpovídá
stáří.

Lak:
Původní, provozní oděrky,
stav odpovídající
provoznímu stáří.
Interiér:
Stav odpovídající
provoznímu stáří.
Kola:
18“ litá kola, provozní
oděrky, letní pneu, stav
odpovídá stáří.
Servisní interval:
Nebylo možné zjistit datum
poslední servisní prohlídky.

Závěr:
Vozidlo zakoupeno v ČR jako nové, vozidlo vyžaduje servisní prohlídku, stav odpovídá stáří a počtu
ujetých kilometrů.
Odhad ceny obvyklé:
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem stanovujeme obvyklou cenu oceňovaného automobilu k
dnešnímu dni na:

330 000 Kč
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