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Ocenění předmětu dražby
Předmět ocenění:
Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: ŠKODA, obchodní označení: SUPERB, kategorie vozidla: M1,
varianta: NQD6W, verze: ACCDVAX11, RZ: 4J81752, datum 1. registrace vozidla: 23. 12. 2009, VIN:
TMBLC93T9A9022235, zdvih. objem: 3 597 ccm, výkon: 191 kW, palivo: BA 95 B, počet náprav z toho hnaných: 2-2, Převodovka: AUT, barva: 1Z1Z, 9910 ČERNÁ METELÍZA, karoserie: OSOBNÍ
KOMBI, počet míst k sezení: 5, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 225 039 km.
(dále jen „automobil“)
Výbava automobilu Škoda Superb II Kombi 3.6 FSI 4x4 Exclusive:
Bezpečnost:
• 2 opěrky hlavy pro přední
sedadla výškově
nastavitelné, 3 opěrky hlavy
pro zadní sedadla výškově
nastavitelné
• ABS
• Boční airbagy přední
• Bocni airbagy vzadu
• Brzdový asistent BAS
• Elektronické rozdělení
brzdné síly EBD
• Indikace nízkého tlaku v
pneumatikách
• Isofix příprava
• Kolení airbag
• Program stabilizace přívěsu
• Protiprokluzový systém ETC
• Přední airbag řidiče, přední
airbag spolujezdce s
vypínáním
• Střešní airbagy pro přední a
zadní sedadla
• Systém řízení stability ESP
Funkčnost
• 12v zásuvka
• Anténa kombinovaná
• Audio systém Bolero s RDS
a CD měničem na 6 CD CD
včetně MP3
• Aut.zapnutí světel při
zapnutém motoru
• Bezdrátové připojení
Bluetooth
• CD měnič v palubní desce
na 6 CD

• Tříramenný kožený
multifunkční volant
• Dálkové centrální zamykání
včetně ovládání víka
zavaz.prostoru,
• Elektrické ovládání všech
oken
• Imobilizér
• DSG 6-rychlostní
převodovka s řadicí pákou
na podlaze sekvenční
manuální, automatický režim
• Nastavení světel aktivní
• Ostřikovače světel
• Paměť s nastavením
vnějších zpětných zrcátek
• Parkovací senzory vpředu a
vzadu
• Palubní počítač
• Posilovač řízení s
progresivním účinkem
• Připojení externích zařízení
• Příprava pro mobilní telefon
• Reproduktory-počet:10
• Sada na opravu pneumatik
• Stěrače s dešťovým
senzorem
• Tempomat
• Ukazatel servisních intervalů
• Venkovní teplota
• Vyhřívané ostřikovače
• Vyhřívané přední sklo
Komfort
• Automatická klimatizace 2
• Lednička ve schránce u
spolujezdce a ventilovaná

• Oddělené nastavení teploty
pro sedadlo spolujezdce
• Osvětlené make-up zrcátko
ve sluneční cloně u řidiče a
spolujezdce
• Středová loketní opěrka
vpředu
• Středová loketní opěrka
vzadu
• Tónovaná skla
• Ventilace s digitálním
displayem, pylovým filtrem a
filtrem na bázi aktivního uhlí
Exteriér
• Bi-Xenonové přední
světlomety
• Boční ochranné lišty
• Boční před.světla pro
odbočování
• Chromované lišty okolo
bočních oken a na bocích
vozu
• Kola z lehké slitiny Luna 7.5
x 18"
• Rezervní kolo z lehké slitiny
• Přední mlhová světla
• Sklopná zrcátka elektrická
• Střešní nosiče
• Zpětná zrcátka u řidiče a
spolujezdce elektricky
nastavitelná, vyhřívaná, v
barvě vozu s automatickým
ovládáním ukazatele směru
Interiér
• Automatické zpětné zrcátko
• Dekor Mirage
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• Interier Glamour
• Čtecí lampičky vpředu a
vzadu
• Držák pohárků pro přední
sedadla a zadní sedadla
• Koberečky textilní
• Přední sedadla výškově
nastavitelná s bederní
opěrkou vyhřívaná, el.
nastavitelná, počet el.
nastavení: 5 pro řidiče a

spolujezdce s naklápěním
sedáku
Kožený multifunkční volant
výškově nastavitelný a
nastavitelný v ose
Kryt zavazadlového prostoru
posuvný
Luxusní obložení na hlavici
řadicí páky: kůže
Osvětlení zavazadlového
prostoru
Potahy sedadel: kůže

•
•
•
•
•

• Roletky na oknech pro boční
okna
• Úchyt na zavazadla
posuvné kotvicí body
• Zadní sedadla 3-místná
dělená lavice, s děleným
opěradlem 60:40, vyhřívaná
• Zadní okno pevné se
zadním stěračem se stálým
chodem

Technický popis stavu automobilu:
Směrnice EHS/ES č.:
692/2008A, EURO 5

Zadní náprava:
Původní, stav odpovídá
stáří.

Motor
Typ: CDVA, výkon: 191 kW,
původní, funkční, stav
odpovídá stáří a počtu
ujetých kilometrů.

Brzdy ABS:
Původní, stav odpovídá
stáří.
Elektr. Soustava:
Původní.

Spojka:
Původní, odpovídá stáří a
počtu ujetých kilometrů.
Převodovka:
Původní, funkční, stav
odpovídá stáří.
Přední náprava a řízení:
Původní, stav odpovídá
stáří.

Lak:
Původní, drobné provozní
oděrky, stav odpovídající
provoznímu stáří.
Interiér:
Vyčištěný mokrou cestou,
stav odpovídající
provoznímu stáří.

Akumulátor:
Původní, stav odpovídá
stáří.

Kola:
Hliníkové disky 18“,
poškozený lak, zimní pneu,
stav odpovídá stáří.

Karoserie:
Původní, v minulosti
poškození zadní části, stav
odpovídá stáří.

Servisní interval:
Nebylo možné zjistit datum
poslední servisní prohlídky.

Závěr:
Vozidlo zakoupeno v ČR jako nové, k dispozici je servisní kniha a dva klíče, interiér vozu je vyčištěný
mokrou cestou, stav automobilu odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů, doporučujeme důkladnou
servisní prohlídku všech provozních částí.
Odhad ceny obvyklé:
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem stanovujeme obvyklou cenu oceňovaného automobilu k
dnešnímu dni na:

240 000 Kč včetně DPH 21 %

V Praze dne 19. 12. 2016
podepsal
Miloslav Digitálně
Miloslav Kovařík
Datum: 2016.12.19
Kovařík
20:03:01 +01'00'
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Prohlídku a stanovení ceny vozu
provedl za KOVA Group a.s.
Miloslav Kovařík

