podepsal
Miloslav Digitálně
Miloslav Kovařík
Datum: 2018.03.13
Kovařík 11:21:47 +01'00'

Ocenění předmět u dražby
Dražebník
KOVA Group a.s.

Navrhovatel:
Burián & Penka, insolvence, v.o.s. insolvenční

150 00 Praha 5, Smíchov náměstí Kinských 76/7
Tel.: +420 257 22 33 22
Email: info@drazby.cz

správce dlužníka ZAKAS spol. s r.o.
739 11 Frýdlant nad Ostravicí Žižkova 234

Ocenění provedl: Miloslav Kovařík
Referenční doba: 13. 3. 2018
Eurotax-kód:
Výrobce:
Model:
Typ:

Verze dat: CZ-03/2018

60064
MITSUBISHI
Outlander diesel (3G)
Outlander 2.2 DI-D DPF 4WD

Číslo ocenění: 10

Evidenční číslo:
VIN:
Číslo motoru:
Barva:

JMBXLGF6WDZ407099
Bílá 00/W13

aut. Instyle
Provedení / dveře /

StH / 5 / 7

Datum první registrace:

02. 2014

sedadla:
Výroba začátek/konec:
Objem[cm3]
Výkon [kW]:
Typ motoru:
Euro norma:
Převodovka druh:

1. 5. 2013 - 28. 10. 2015
2268
110
vznětový
Euro Euro 5
6 Převodové stupně

Stáří auta v měsících:
Najeté [km]:
Průměrný nájezd [km]
Rozdíl nájezdu [km]
Třída stavu:
Počet majitelů:

50
101 065
80 850
20 215
2
1

Celková váha [kg]
Rozvor kol [mm]

Automatická prevodovka
2260
Servisní prohlídka:
2670

Poslední cena
nového vozidla 1 029 000

Cena s výbavou (02. 2014)
[Kč]:

[Kč]:

1 029 000

Obvyklá cena s DPH [Kč]

Eurotax ocenění
Korekce měsíc
Km korekce

410 300
-11 200
-16 000

Cena včetně korekcí

383 100

Korekce
kritéria snižování hodnoty ocenění celkem
Příplatková výbava
Odstraněná výbava
kritéria zvyšování hodnoty ocenění

0
0
0
0
0

Cena na základě výše uvedeních údajů

383 100
383 100

Obvyklá cena včetně s DPH
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Sériová výbava
2zónová automatická klimatizace
4WD - pohon všech kol s elektronickou volbou

3-bodové pásy na všech sedadlech
7 místné provedení interiéru s možností sklopení

režimů
ABS
airbag řidiče, spolujezdce a 2 boční
čalounění - kůže

třetí řady sedadel do podlahy
ACC - adaptivní tempomat
bezpečnostní systém přednostního brzdění (BOS)
chromovaný lem masky chladiče, ozdobné lišty

dělená sedadla ve 2.řadě 60:40 s funkcí nastavení

kolem oken a madlo pátých dveří
dešťový senzor + senzor rozsvěcení světel

sklonu opěradel
disky kol z lehké slitiny 18"

dvoufázové čelní airbagy se spínačem deaktivace

EBA - nouzový brzdový asistent

airbagu spolujezdce
elektrické zásuvky 12V vpředu, v loketní opěrce a v

elektricky ovládáné otevírání a zavírání zadních

zavazadlovém prostoru
elektron. rozdělovač brzdné síly (EBD)

výklopných dveří
eletrické ovládání sedadla řidiče
ESS - systém signalizace nouzového brzdění

eletricky ovládané střešní okno
FCM - systém předcházení a zmírňování následků

funkce denního svícení

čelního nárazu
funkce opožděného zhasnutí světlometů "Coming

Hands-free sada Bluetooth vč. hlasového ovládání
HSA - asistent rozjezdu do kopce
inteligentní systém bezklíčového ovládání

home"
hlavice řadicí páky potažená kůží
imobilizér
ISOFIX - uchycení dětské sedačky (druhá řada

centrálního zamykání
kliky dveří v barvě vozu
LDW - systém monitorování a podpory udržování

sedadel)
kolenní airbag řidiče
multimediální systém MMCS s navigací

jízdního pruhu
nastavitelný omezovač rychlosti s ovládáním na

ostřikovače předních světlometů

volantu
ovládací páčky řazení pod volantem
parkovací asistent s kamerou
pomocný vstup USB
posuvná sedadla ve druhé řadě v rozsahu 250mm
předpínače bezpečnostních pásů vpředu

palubní počítač
pevná středová loketní opěrka vpředu
posilovač řízení
přední mlhová světla
PTC - systém okamžitého ohřevu vnitřního

RISE - karoserie s vyšší odolností proti nárazu
stříbrné ozdobné prvky, střed. konzola a madla

prostoru
střešní ližiny
super-HID "Wide Vision" systém xenonových

dveří
systém aktivní kontroly stability a trakce M-ASTC
tempomat s ovládáním na volantu

světlometů s osvětlením vozovky v úhlu 160°
systém Start/Stop
úložná schránka pod podlahou zavazadlového

vnější zpětná zrcátka v barvě vozu
vyhřívání sedadla řidiče a spolujezdce
výškově nastavitelné sedadlo řidiče

prostoru
volant potažený kůží
výškově a osově nastavitelný volant
zatmavená zad.boč.skla a sklo zad.dveří
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