Regulamin sprzedaży uszkodzonego samochodu osobowego specjalnego marki
Volkswagen Caddy Maxi Life 1.9 TDi

Załącznik nr 1
Opis przedmiotu sprzedaży

VOLKSWAGEN CADDY MAXI LIFE 1.9 TDi , nr rej. SY SY78853 USZKODZNY

Dane identyfikacyjne pojazdu:
Marka: VOLKSWAGEN
Wersja: Life
Model: Caddy Maxi 1.9 TDI
Nr rejestracyjny: SY 78853
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy specjalny
Rok produkcji: 2009
Nr identyfikacyjny (VIN): VIN: WV2ZZZ2KZAX037201
Data pierwszej rejestracji: 2009/10/08
Data ważności badania technicznego: 2019/04/05
Wskazania drogomierza: 83 010 km
Okres eksploatacji pojazdu (09/10/08 – 19/05/10): 115 mies.
Kolor powłoki lakierowej: biały 1-warstwowy typu uni
Dop. masa całkowita: 2335 kg
Rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 7 osobowe
Oznaczenie silnika: BJB
Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika: 1896 ccm, 77kW (105 KM)
Doładowanie: Turbosp.z chłodn.powietrza
Liczba cylindrów: 4 / rzędowy
Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Wyposażenie standardowe:
1. ABS/ASR
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2. Audio System RCD 210,
3. Drzwi boczne lewe przesuwne przeszklone,
4. Drzwi boczne prawe przesuwne przeszklone,
5. Drzwi tyłu nadwozia, przeszklone + wycieraczka + szyba ogrzewana
6. Fotel kierowcy z regulacją wysokości,
7. Immobilizer,
8. Kolumna kierowcy regulowana,
9. Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulow. elektr.,
10. Poduszki powietrzne boczne przednie, kierowcy i pasażera,
11. System p/poślizgowy przy przyspieszaniu MSR,
12. Szyby atermiczne,
13. Szyby przednie i tylne regulow. elektr.,
14. Światła p/mgielne przednie,
15. Światła z regulacją kąta pochylenia,
16. Światło dodatkowe STOP,
17. Tapicerka „Scale”,
18. Wspomaganie układu kierowniczego,
19. Zamek centralny,
20. Zegar cyfrowy,
21. Zderzaki w kolorze nadwozia.
Wyposażenie dodatkowe:
1.
2.
3.
4.

Klimatyzacja
Radioodtwarzacz
Czujnik parkowania
Hak holowniczy

Stan techniczny pojazdu:
Samochód uszkodzony w wyniku kolizji drogowej – uderzenie czołowe.
Unieruchomiony.
SILNIK: unieruchomiony – uszkodzona chłodnica płynu z wentylatora, chłodnica powietrza do
ładowania, przewody wlotu powietrza, filtr powietrza wraz z przewodami ; akumulator niesprawny.
PODWOZIE: kompletne, podzespoły podwozia wymagają weryfikacji po uruchomieniu pojazdu,
NADWOZIE: pokrywa komory silnika wraz z zamkiem i zaczepem pogięta – błotniki przednie
prawy i lewy odkształcone; zderzak przedni kompl. wraz ze wspornikami, listwami, krata wlotu
powietrza – połamane; reflektory prawy i lewy rozbite; instalacja elektryczna w części przedniej –
przewody porwane; szkielet, pozostałe blachy poszycia – stan techniczny dobry; powłoka lakierowa
– pojedyncze zarysowania i odpryski na błotnikach przednich, drzwiach, pokrywie komory silnika,
zderzaku tylnym; naklejki firmowe na nadwoziu; wnętrze nadwozia – zabrudzenia wykładzin
i pokryć tapicerskich.
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