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Ocenění předmětu dražby

Předmětem ocenění:
Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: HYUNDAI, obchodní označení: H-1, kategorie vozidla: M1,
Varianta: F8D72, verze: M53AZ1, RZ: 4AK4173, datum 1. registrace vozidla: 17. 8. 2011,
VIN: KMHWH81KABU354179, zdvih. objem: 2 497 ccm, výkon 85 kW, palivo: NM, barva: ŠEDÁ
METALÍZA karoserie: KOMBI, počet míst k sezení: 8, tažné zařízená: třída A50-X, č. VTP: UE
532407, platnost STK do: 10. 8. 2017, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 126 988 km (dále jen
„automobil“)
Výbava automobilu Hyundai H1:
ABS, EBD, protiprokluzový a stabilizační systém, airbag řidiče a spolujezdce, klimatizace v přední i
zadní části, 16“ disky kol z lehkých slitin, el. ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka, dálkově ovládané
centrální zamykání vč. alarmu, tónovaná skla, el. ovládání předních oken, přední mlhová světla,
výškově nastavitelné sedadlo řidiče, palubní počítač, autorádio Pioneer AVIC – F930BT s couvací
kamerou.
Technický popis stavu automobilu:
Směrnice EHS/ES č.:
692/2008B, EURO 5
Motor
Typ: D4CB, výkon: 85 kW,
původní, funkční, stav
odpovídá stáří.

Zadní náprava:
Původní, stav odpovídá
stáří.

Lak:
Původní, drobná provozní
poškození, stav odpovídající
provoznímu stáří.

Brzdy ABS:
Původní, stav odpovídá
stáří, nutné vyčištění a
kontrola.

Interiér:
Stav odpovídající
provoznímu stáří.

Spojka:
Původní, funkční, stav
odpovídá stáří.

Elektr. Soustava:
Původní.

Převodovka:
Původní, funkční, stav
odpovídá stáří.

Akumulátor:
Na hranici životnosti,
doporučená výměna.

Přední náprava a řízení:
Původní, stav odpovídá
stáří.

Karoserie:
Původní, drobná poškození,
stav odpovídá stáří.

Kola:
16“ disky z lehkých slitin,
zimní pneu, stav odpovídá
stáří.
Servisní interval:
Nebylo možné zjistit datum
poslední servisní prohlídky.

Závěr:
Vozidlo zakoupeno v ČR jako nové, vozidlo vyžaduje servisní prohlídku a vyčištění brzd po delším
odstavení, drobná provozní poškození, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 104 21

KOVA Group a.s.
náměstí Kinských 76/7
150 00 Praha 5, Smíchov

Email: kova@kova.cz
Web: www.kova.cz

Tel: 257 22 33 22
Fax: 257 31 33 30

IČ: 274 11 672
DIČ: CZ27411672

Odhad ceny obvyklé:
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem stanovujeme obvyklou cenu oceňovaného automobilu
včetně DPH k dnešnímu dni na:

270 000 Kč

V Praze dne 20. 10. 2016

Miloslav
Kovařík
………………………………………

Digitálně podepsal Miloslav Kovařík
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-27411672, o=KOVA
Group a.s. [IČ 27411672], ou=1, cn=Miloslav
Kovařík, sn=Kovařík, givenName=Miloslav,
serialNumber=P321124, title=Statutární ředitel
Datum: 2016.10.20 16:45:21 +02'00'

Prohlídku a stanovení ceny vozu
provedl za KOVA Group a.s.
Miloslav Kovařík

