
PORSCHE 
OLOMOUC 

ZÁaNAM O PROHLÍDCE TECHNJCKÉH0 STAVU VOZIDLA--------�-----------�-��-
Značka: 
VIN: 
Barva: 
Počet majitelů: 

ŠKODA Scala 1.0TSi 81 kW AMBITION 

TMBER6NW8M3140989 Č. motoru: DLA 708890 

bílá Objem (cm3): 999/81

1 Stav km: 18 843

Vůz se nachází ve stavu tak, jak je označen v tabulce zaškrtnutím odpovídajícího stupně 

Posouzení 
stavu 

a b C 

Mechanický stav Karosérie Lak 

Bez závad, bez projevů Celistvá, nepoškozená. Lak nový, konzervovaný. 
opotřebení. Malý počet Žádné vyboulení ani Vysoký lesk bez skvrn. 

najetých kilometrů, promáčknutí. Žádné 
pravidelná údržba. stopy po korozi. 
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Nepatrné známky Malá vybouleni nebo Původní (originální) nebo 

opotřebení. Nejsou nutné promáčknutí. Možné nový lak. Menší oděrky 
opravy. Drobná seřízení nepatrné stopy po korozi. nebo matná místa 

a pravidelná kontrola Použito neoriginální možná 
žádoucí. příslušenství. 

i i i 
Žádoucí opravy, výměny Vybouleni a promáčknutí. Matný, stopy po korozi 
a údržba, odpovídající Lehká poškozeni š'echu. nebo špatně nalakováno. 

počtu ujetých kilometrů. Stopy po korozi. kody Vylepšení žádoucí. 
Např. tlumiče, svíčky po havárii opraveny, ale 

C viditelné stopy. 

I i I 
Žádoucí větší opravy. Stopy po havárii. Silné Nový lak nutný. Značné 

Bezpečnost provozu není prorezivěni, poškozeni stopy koroze, znatelné 
zajištěna. Není zajištěna nosných dílů. stopy po barevně 

provozuschopnost. špatném (odlišném) 

DEFEKTNÍ 
nalakováni. 

i ' i 
Výbava: 

Kupní sml. č.: 93BA000685

kW: 81

RZ: 8AS9797 V provozu od: 5/2021

d 

Vnitřní prostor Ostatní 

Žádné stopy po Opotřebení pneumatik 
opotřebení na sedadlech, cca do 40%, originální 

čalounéni nebo rozměr, 
kobercích. Ložný prostor neprotektorované. Motor 

bez odřenin. a zavazadlový prostor 
čistý bez známek 
nepřiměřeného 

zacházrni 
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Nepatrné stopy po Opotřebeni pneumatik 

opotřebení na sedadlech, cca 40-60 %, originální 
čalounění nebo rozměr event. dobře 

kobercích. Ložný prostor protektorované. Motor a 
nese stopy používání. zavazadlový prostor 

znečištěný, bez známek 
nápadného poškození. 

i I 
Zřetelné stopy po Opotřebeni pneumatik 

optřebeni na sedadlech, cca 60-80 %. Při 
čalounění nebo protektorováni méně než 

kobercích. Skvrny a 50% jednostranné 
znečištěni. Ložný prostor opotřebení. Motor a 

silně opotřeben. zavazadlový prostor 
znečištěn. 

i i 
Žádoucí oprava nebo Opotřebeni pneumatik 

výměna sedadel, cca 80-100 %, 
čalouněni nebo koberců. neoriginální rozměr nebo 

Silná znečištění. V silné jednostranné 
ložném prostoru stopy po opotřebeni. Motor a 

násilném poškozeni. zavazadlový prostor silně 
znečištěn. Stopy po 
násilném poškozeni. 
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Centrální zamykání, dálkově ovládané centrální zamykáni, kola z lehkých slitin, kontrola tlaku v pneu, metalický lak, disky z lehkých slitin, přední mlhová světla, senzor 
světel, přední mlhová světla, tónovaná skla, ukazatel vnější teploty, zrcátko vyhřívané, vyhřívané trysky ostřikovače, zadní stěrač s ostřikovačem, bluetooth, dekor interiéru, 
dekor interiéru, dělená zadni sedadla, el. ovládaná přední okna, el. ovládaná zadní okna, el. ovládaní oken, el. ovládání zrcátek, handsfree, isofix, klimatizace mechanická, 
loketní opěrka přední, malý kožený paket, maxi dot, multifunkční volant, nastavitelný volant, palubní počítač, sun set, vyhřívaná sedadla, autorádio, autorádio s bluetooth, 
autorádio s MP3, originální autorádio, USB, 6ti stupňová_převodovka, ABS - antiblokovací syslím, ASR - protiskluový. systém, automatická uzávěrka diferenciálu, BAS -
brzdový asistent, EDS - elektrická uzávěrka diferenciálu, ESP - stabilizace podvozku, parkovací senzory, posilovač řízení, posilovač řízení, airbag, airbag řidiče a 
spolujezdce, airbag střešní, airbag boční, airbagy hlavové, aktivní opěrky hlavy, asistent rozjezdu do kopce, airbag, airbag, imobilizér, Iane assist - asistent kontroly jízdy v 
jízdním pruhu, 

Poznámka: 

V�ladě posouzení stavu:

tJ pťbvozuschopný D neprovozuschopný

Kupující shledává výše označený stav za správný.
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Z�í jízda:

�la vykonána D nebyla vykonána
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