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DATOVÝ LIST VOZIDLA
AD-190424000040650

Ověřeno na základě VIN

TMBGC25J893035321

Údaje o vozidle:
Značka: TMB Škoda Fabia II (5J), kateg. M1
VIN: TMBGC25J893035321

Číslo certifikátu:
AD-190424000040650
Vystaveno:
24.04.2019 06:04
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Informace o vozidle
Uvedeno do provozu 2008
1. Registrace v ČR 15.09.2008
Modelový rok 2009
Období výroby 2007 - 2015
Rok výroby 2008
Poslední známý stav km ke dni 115418 29.08.2018
Počet majitelů v TP ke dni 4 01.08.2018
Číslo technického průkazu ke dni UC891128 01.08.2018
Země původu Česká Republika

Kontrola v databázi odcizených vozidel
Policie ČR Není evidováno
Polície SR Není evidováno
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Kontrola v databázi finančních společností
AGRO Leasing Není evidováno
ALD Automotive Není evidováno
CETELEM ČR Není evidováno
ČSOB Leasing ČR Není evidováno
DS Leasing Není evidováno
ESSOX Leasing Není evidováno
FCE Credit Není evidováno
GMAC Není evidováno
Home Credit Není evidováno
Home Credit Slovakia Není evidováno
IMPULS-Leasing-AUSTRIA Není evidováno
Mercedes-Benz Fin. Services Není evidováno
MONETA Auto, s. r. o. Není evidováno
MONETA Leasing, s. r. o. Není evidováno
Raiffeisen-Leasing Není evidováno
sAuto Leasing Není evidováno
Toyota FS Czech Není evidováno
UniCredit Leasing Není evidováno
Unileasing Není evidováno
Vltavín leas Není evidováno
VWFS - Volkswagen Financial Services Není evidováno
 
AD EXPERTS Není evidováno
Bond Cars Není evidováno
Cash4Car Není evidováno
Fix Money s.r.o. Není evidováno
HoppyGo Není evidováno
ZASTAV TO s.r.o. Není evidováno
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Servisní historie
Datum Důvod

30.04.2009 Pravidelná servisní kontrola
10.12.2009 Pravidelná servisní kontrola
09.07.2010 Pravidelná servisní kontrola
27.12.2010 Pravidelná servisní kontrola
02.09.2011 Pravidelná servisní kontrola
02.04.2012 Pravidelná servisní kontrola
28.08.2015 Pravidelná servisní kontrola
18.08.2016 Pravidelná servisní kontrola
01.08.2018 Pravidelná servisní kontrola

Historie vozidla:
Číslo technického průkazu

01.08.2018 UC891128
28.08.2015 UC891128
27.12.2010 UC891128
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Zjištěné stavy km
Datum Stav km

15.09.2008 0
30.04.2009 15 500
10.12.2009 30 523
09.07.2010 49 249
27.12.2010 60 100
02.09.2011 75 300
02.04.2012 89 500
05.09.2012 100 189
11.12.2012 100 727
19.05.2014 105 928
20.08.2014 107 300
28.08.2015 110 357
18.08.2016 111 590
01.08.2018 115 294
07.08.2018 115 274
29.08.2018 115 418
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Rozbor VIN
Vozidlo TMB Škoda Fabia II (5J), kateg. M1
Model a výbava Škoda Fabia Combi Ambiente; 4 dv. kombi; 5

sedadel (do modelového roku 2010)
Motor BXW, 1 390 cm3, 63 kW @ 5 000 RPM, L4,

16V, benzín, výroba: 2007 - 2010 / CGGB, 1
390 cm3, 63 kW @ 5 000 RPM, L4, 16V,
benzín, výrobce: Volkswagen AG, výroba:
2011 - 2015

Zádržný systém 2 čelní + 2 boční airbagy
Model Škoda Fabia II
Kontrolní číslice OK
Modelový rok 2009
Výrobní závod Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav, Česká

republika
Sériové výrobní
číslo 035321
Období výroby 2007 - 2015
TMB Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav, ČR
Poslední globální
homologace e11*2001/116*0291*42
Region určení Evropa
 
Poznámky:
RPM Počet otáček motoru za minutu

Revolutions Per Minute
L4 4 válce v řadě

4 cylinders in line
16V 16 ventilů (celkem)

16 valves (total)


