
Pro více informací nás kontaktujte na lince + 420 222 207 207

OSVĚDČENÍ Cebia REPORT
vydává Cebia, spol. s r.o., v souladu se "Všeobecnými podmínkami pro používání systému AUTOTRACER"

Celkové hodnocení vozidla: 5 hvězdiček z 5 možných

★★★★★ ★★★★★

Ověření pravosti
www.cebia.cz/overeni

13.04.2021  14:24:27

WVGZZZ1TZHW036009

VOLKSWAGEN

TOURAN

2016

Datum a čas vystavení:

VIN (identifikační číslo vozidla):

Tovární značka:

Model vozidla:

Rok první registrace dle tech. průkazu:

Údaje o vozidle (zadané objednatelem)

Číslo OSVĚDČENÍ: CR-R835-21-0002150

Stav tachometru: 115 370

Výsledek kontroly vozidla

Kontrola stavu tachometru: ★★★★★★

Vozidlo je hodnoceno podle zjištěných záznamů v systému AUTOTRACER, které:
ü Kontrola stavu tachometru:

pokrývají pouze část jeho historie, ze které nevyplývá podezření na neoprávněné změny tachometru. Pozor: Část 

historie není ověřena ani hodnocena. Pro vyloučení rizika stočení tachometru vyžadujte ještě např. servisní knihu.

ü pokrývají průběžně celou historii a není z nich podezření na neoprávněné změny tachometru.

pokrývají podstatnou část celé historie a není z nich podezření na neoprávněné změny tachometru.

23 100 km/rokZe stáří vozidla (5 let) a zadaného stavu tachometru (115 370 km) vyplývá průměrný roční počet najetých kilometrů:

Kontrola odcizení, financování, VIN: ★★

Vozidlo není evidováno jako odcizené v registru odcizených vozidel Policie ČR.
ü Kontrola odcizení:

ü Kontrola financování (leasing):

Vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru) u leasingových společností z ČR, jejichž seznam 

je uveden na www.cebia.cz/overeni

VIN odpovídá deklarované značce a modelu vozidla.
ü Kontrola VIN:

Kontrola roku výroby: ★★

Rok výroby vozidla dle Cebia je:    2016/09

ü Kontrola roku výroby:

SLUŽBY PRO KOMPLETNÍ PROVĚŘENÍ TOHOTO VOZIDLA

Kontrola stavu tachometru,
servisních záznamů, poškození 

ZJISTĚTE DALŠÍ INFORMACE 

Z HISTORIE-50% SLEVA

www.zkontrolujsiauto.cz/cr/CR-R835-21-0002150/23D4

Výše uvedené výsledky kontrol jsou platné k datu vystavení tohoto OSVĚDČENÍ. Hodnocení se vztahuje pouze k identifikačním údajům vozidla poskytnutým 

objednatelem. OSVĚDČENÍ Cebia REPORT nemůže být zárukou, že samotné vozidlo není předmětem trestního řízení nebo jiného právního nároku třetí osoby 

v rámci České republiky nebo mimo ni. Cebia REPORT neposkytuje garanci prověření původu vozidla službou PROVIN ani garanci prověření originality 

identifikačních znaků vozidla službou VINTEST. Více o těchto službách na www.cebia.cz. Cebia upozorňuje, že veškeré informace mají výhradně informativní 

charakter.

PROVĚŘTE SI PŮVOD

DOVEZENÉHO VOZU
Kontrola odcizení, registrace
a odhlášení vozidla v zahraničí
www.cebia.cz/PROVIN

DOPORUČUJEME FYZICKOU

KONTROLU VOZU
Kontrola originality VIN a štítků

www.cebia.cz/VINTEST

http://cebia.com/overeni_app/frmOver.aspx?cislo=CR-R835-21-0002150&vin=WVGZZZ1TZHW036009

