č.j.:

0745 D 000068 / 16

Ocenění předmětu dražby
Předmětem ocenění:
Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: KIA obchodní označení: CEE´D, kategorie vozidla: M1,
Varianta: B5P11, verze: M61BZ1, RZ: 5M26749, datum 1. registrace vozidla: 15. 7. 2013,
VIN: U5YHM511ADL044763, zdvih. objem: 1 396 ccm, výkon 73,2 kW, palivo: BA 95 B, barva: WD
BÍLÁ karoserie: HATCHBACK, počet míst k sezení: 5, č. VTP: UF 384038, přečtený stav počítadla
ujetých kilometrů: 35 414 km (dále jen „automobil“)
Výbava automobilu Kia Cee´d 1,4 CVVT Komfort:
audio / komunikace
• integrované radio
• rádio a CD přehrávač s
podporou MP3
• audio ovládání na volantu
• 6 reproduktorů
• hodiny digitální
• palubní počítač
• USB port
• AUX port
• ukazatel venkovní teploty
• rádio s RDS

• loketní opěrka u předních
sedadel s odkládacím
prostorem
• zadní sedadla dělená v
poměru 60:40
• zadní sedadlo asymetricky
dělené, sklopné
• opěradla předních sedadel s
integrovanými kapsami
interiér - zavazadlový prostor
• úchytná oka v
zavazadlovém prostoru

interiér

exteriér - doplňky

• volant výškově nastavitelný
• volant podélně nastavitelný
• zrcátka kosmetická ve
slunečních stínítkách řidiče
a spolujezdce
• interiér - panel s kovovým
vzhledem

• anténa střešní
• zpětná zrcátka vyhřívaná
• zpětná zrcátka elektricky
ovládaná
• zpětná zrcátka v barvě vozu
• kliky v barvě vozu
• nárazníky v barvě karosérie

interiér - odkládací schránky

exteriér - okna/skla/stěrače

• schránka spolujezdce
osvětlená
• odkládací schránka na brýle
• držáky nápojů

• el. ovládání předních a
zadních oken s funkcí auto
• okno zadní vyhřívané
• skla tónovaná
• skla izotermická

interiér - sedadla
• čalounění látkové
• sedadlo řidiče výškově
nastavitelné
• bederní opěrka řidiče a
spolujezdce

bezpečnost
• ABS - antiblokovací brzdový
systém
• EBD - elektronický
rozdělovač brzdné síly

• bezpečnostní pásy na všech
sedadlech 3 bodové
• bezpečnostní pásy s
předpínačem
• bezpečnostní pásy vpředu
výškově nastavitelné
• opěrky hlavy na předních
sedadlech - aktivní
• ISOFIX - uchycení dětské
sedačky
• opěrky hlavy pro všechny
sedadla nastavitelné
• dětské pojistky na zadních
sedadlech
bezpečnost - airbagy
• airbagy boční pro řidiče a
spolujezdce
• airbag řidiče a spolujezdce
• deaktivace airbagu
spolujezdce
• airbagy hlavové přední a
zadní
bezpečnost - karoserie
• bezpečnostní výztuhy dveří
• automatické odblokování
dveří při nárazu
zabezpečení
• imobilizér
• centrální zamykání s
dálkovým ovládáním
• automatické zamčení při
rozjezdu

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 104 21
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kola

osvětlení

• světla denního svícení

• ocelové disky kol 15"
• ozdobné kryty kol

• mlhové světlomety přední
• osvětlení zavazadlového
prostoru
• osvětlení palubních přístrojů
s regulací
• přední světlomety
halogenové
• osvětlené prahy dveří
vpředu

větrání a topení

technologie
• posilovač řízení elektrický s
proměnlivým účinkem
• brzdy kotoučové vzadu
• brzdové kotouče přední s
vnitřním odvětráním

• klimatizace manuální
• klimatizace bezfreonová
• chlazená přihrádka před
splujezdcem

Technický popis stavu automobilu:
Směrnice EHS/ES č.:

Zadní náprava:

Lak:

566/2011J, EURO 5

Původní, stav odpovídá
stáří.

Původní, stav odpovídající
provoznímu stáří.

Brzdy ABS:

Interiér:

Původní, stav odpovídá
stáří.

Stav odpovídající
provoznímu stáří.

Spojka:

Elektr. Soustava:

Kola:

Původní, funkční.

Původní.

Převodovka:

Akumulátor:

Plechová, letní pneu, stav
odpovídá stáří.

Původní, funkční, stav
odpovídá stáří.

Původní, stav odpovídá
stáří.

Přední náprava a řízení:

Karoserie:

Původní, stav odpovídá
stáří.

Původní, stav odpovídá
stáří.

Motor
Typ: G4FA, výkon: 73,2 kW,
původní, funkční, stav
odpovídá stáří.

Servisní interval:
Nebylo možné zjistit datum
poslední servisní prohlídky.

Závěr:
Vozidlo zakoupeno v ČR jako nové, vozidlo vyžaduje servisní prohlídku, stav odpovídá stáří a počtu
ujetých kilometrů.
Odhad ceny obvyklé:
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem stanovujeme obvyklou cenu oceňovaného automobilu k
dnešnímu dni na:

200 000 Kč

V Praze dne 23.11. 2016

Miloslav
Kovařík
………………………………………

Digitálně podepsal Miloslav Kovařík
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-27411672, o=KOVA
Group a.s. [IČ 27411672], ou=1, cn=Miloslav
Kovařík, sn=Kovařík, givenName=Miloslav,
serialNumber=P321124, title=Statutární ředitel
Datum: 2016.11.23 12:04:15 +01'00'

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

