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Ocenění předmětu dražby
Předmětem ocenění:
Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL BB SKŘÍŇOVÝ, značky: CITROËN, obchodní označení: JUMPER,
kategorie vozidla: N1, varianta: BTMFB, verze: /HY, RZ: 1BB8463, datum 1. registrace vozidla: 13. 2.
2015, VIN: VF7YBTMFB12703323, zdvih. objem: 2 198 ccm, výkon 96 kW, palivo: NM, barva:
ČERVENÁ, karoserie: SKŘÍŇOVÁ, počet míst k sezení: 3, STK platná do: 13. 2. 2019, č. VTP:
UG004918, č. ORV: UAP024845, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 29 272 km. (dále jen
„automobil“)
Výbava automobilu Citroën Jumper III Furgon do 3,3 t L2H2 2.2 HDI 130 k:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Bezpečnost:
ABS
ESP
Brzdový asistent BAS
Elektronické rozdělení
brzdné síly EBD
Přední airbag na straně
řidiče, inteligentní
Tři výškově nastavitelné
opěrky hlavy na předních
sedadlech
Funkčnost:
12v zásuvka v
zavazadlovém prostoru a
vpředu
Centrální zamykání: dálkové
Částečná konsole na palubní
desce
Manuální 6 - stupňová
převodovka
Otáčkoměr
Počítač
Úložný prostor nad kabinou

• Volant:
plastový
a
nastavitelný v ose
• Posilovač řízení
• Přední elektrické ovládání
oken s 1 ovladačem
• Ukazatel servisních intervalů
Komfort:
• Středová loketní opěrka
vpředu
• Tónovaná skla v kabině
• Ventilace
Exteriér:
• Boční ochranné lišty
• Černé nárazníky přední a
zadní
• Elektricky nastavitelná,
sklopná, vyhřívaná zpětná
zrcátka.
• Ochrana spodní části dveří
• Plnohodnotné rezervní kolo s
ocelovým ráfkem
• Pneumatiky: přední, zadní,
225 mm šířka pláště, 70 %
profil pláště a konvenční typ

• Posuvné nákladové dveře
spolujezdce, zadní
dvoukřídlé nákladové dveře:
šířka (mm) 1 560, výška
(mm) 1 790 a úhel
otevření (°) 180
• Přední a zadní kola: ocelový
ráfek, 15 " průměr a 6,0 "
šířka
• Přední světlomety: čočka s
komplexním povrchem,
halogenové žárovka
• Zadní stupátka
Interiér:
• Držák pohárků na předním
sedadle
• Odkládací schránka před
spolujezdcem:
• Osvětlení zavazadlového
prostoru
• Úchyt na zavazadla: háčky

Technický popis stavu automobilu:
Směrnice EHS/ES č.:
195/2013M, EURO 5

Spojka:
Původní, funkční.

Motor
Typ: 4H03, výkon: 96 kW,
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.

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
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Tel: 257 22 33 22
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DIČ: CZ27411672

Brzdy ABS:
Původní, stav odpovídá
stáří.

Karoserie:
Původní, stav odpovídá
stáří.

Kola:
Plechová, letní pneu, stav
odpovídá stáří.

Elektr. Soustava:
Původní, stav odpovídá
stáří.

Lak:
Původní, stav odpovídající
provoznímu stáří.

Servisní interval:
Nebylo možné zjistit datum
poslední servisní prohlídky.

Akumulátor:
Původní, stav odpovídá
stáří.

Interiér:
Původní, stav odpovídající
provoznímu stáří a z.

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:

346 000 Kč

V Praze dne 21. 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: 2016.10.21 16:56:20 +02'00'

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

