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Ocenění předmětu dražby
Předmět ocenění:
Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: CHEVROLET, obchodní označení: CAPTIVA 2.0D AT,
kategorie vozidla: M1, typ: KLAC, varianta: CM22, verze: 2223, RZ: 1AI3059, datum 1. registrace
vozidla: 8. 9. 2009, VIN: KL1CD26RJ8B204594, zdvih. objem: 1 991 ccm, výkon: 110 kW, palivo:
NM, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, Převodovka: AUT, barva: XAAL TMAVÁ MODRÁ
METELÍZA, karoserie: KOMBI, počet míst k sezení: 7, STK platná do: 8/2017, přečtený stav počítadla
ujetých kilometrů: 120 575 km. (dále jen „automobil“)
Výbava automobilu Chevrolet Captiva 2.0 VCDI 4x4 LT high:
Čelní airbagy řidiče a spolujezdce, boční airbagy, přední mlhové světlomety, pohon všech kol, ABS,
kontrola trakce TCS s DCS, stabilizační systém ESP, automatická pětistupňová převodovka, 17
palcová litá kola, výškově a podélně stavitelný multifunkční volant, kožený potah sedadel, elektricky
ovládaná, vyhřívaná a elektricky sklápěná vnější zpětná zrcátka, elektrochromatické vnitřní zpětné
zrcátko, dešťový senzor, palubní počítač, tempomat, audiosystém, automatická klimatizace, elektrický
předhřev motoru, zadní parkovací asistent, střešní nosiče.
Technický popis stavu automobilu:
Směrnice EHS/ES č.:
83-05B, EURO 4
Motor
Typ: Z20S, výkon: 110 kW,
původní, stav odpovídá stáří.

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

Převodovka a spojka:
Původní, stav odpovídá stáří.

Akumulátor:
Původní, stav odpovídá stáří.

Přední náprava a řízení:
Původní, hlučná, stav odpovídá
stáří.

Karoserie:
Původní, možné poškození
v minulosti.

Zadní náprava:
Původní, hlučná, stav odpovídá
stáří.

Lak:
Původní, drobné provozní
oděrky, stav odpovídající
provoznímu stáří.
Interiér:
Stav odpovídající provoznímu
stáří.
Kola a pneu:
Hliníková, stav odpovídá stáří.
Servisní interval:
Nebylo možné zjistit datum
poslední servisní prohlídky.

Závěr:
Vozidlo bylo koupeno v ČR jako nové, vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin, 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 k
dnešnímu dni na:

220 000 Kč
V Praze dne 14.02.2017
podepsal
Miloslav Digitálně
Miloslav Kovařík
2017.02.16
Kovařík Datum:
10:35:04 +01'00'
………………………………………

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

