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AUTO.RIA_ПЕРЕВІРКА "VIN+"

Технічні характеристики транспортного засобу:
VIN
Державний номер
Дата та час складення звіту
Марка
Модель
Рік випуску
Тип кузова
Тип палива
Об'єм двигуна, см3
Тип коробки передач
Колір кузова
Тип привода

4T1BD1EB2DU004719
ВЕ1351СН
22.04.2021 19:05:00
Toyota
Avalon Hybrid 4dr Sdn XLE Premium (Natl)
01.2013
Седан
Гібрид
2492
Автоматична
Чорний
FWD

Стандартна комплектація, замовні опції на момент виробництва транспортного засобу:
Параметри

Значення

Механічні та силові агрегати
2,5-літровий гібридний двигун I4 з циліндром VVT-i циклу Atkinson I4
DOHC
Безступінчаста коробка передач (ECVT)
Передній привід
Енергозбереження
Передня підвіска амортизатора MacPherson - цинкова: зміщені пружини,
стабілізатор
Задня підвіска з двома зв’язками задньої підвіски Макферсона - цинкова:
зміщені пружини, стабілізатор
Рульове управління в стійці та шестерні з можливістю змінної допомоги
Дискові гальма з переднім / твердим заднім диском із вентиляцією
Прихований вихлоп з хромованою кришкою

Безпека
4-колісна антиблокувальна система (ABS)
Технологія Smart Stop
Електронний розподіл гальмівної сили (EBD) з підсилювачем гальмування
(BA)
Передні / задні зони пом’ятості
Дверні балки з бічним ударом
Покращені подушки безпеки для водія та переднього пасажира -інк: датчик
пасажира
Подушки бічного удару, встановлені на сидінні водія та пасажира
Передні та задні бокові подушки безпеки
Подушка безпеки коліна водія
Датчики зіткнень - цинк: вимкнення високовольтної батареї
3-точкові ремені безпеки для всіх місць сидіння пасажирів - цоколь: передні
регульовані анкери плечового ременя, втягувач аварійного блокування
(ELR), втягувачі пасажирського автоматичного блокування (ALR)
Підвісні натягувачі ременів безпеки з обмежувачами сили
Утримуюча система для дітей із задніми кріпленнями на задніх сидіннях,
кріпильними анкерними кронштейнами
Захист від дітей задні двері
Система прямого контролю тиску в шинах
Внутрішня ручка для звільнення багажника
Передні сидіння, що зменшують стук

Інтер'єр
Задні задні сидіння, що складаються, - цоколь: центральний підлокітник з /
(2) підставками для чашок, багажник пройшов крізь
Центральна консоль з розсувною кришкою / підлокітником - відсік для
зберігання, подвійні підставки для чашок, вихідний роз'єм 12 В допоміжний
Розсувний тримач електронного пристрою eBin -inc: функція управління
дротом, підсвічуване внутрішнє сховище, аудіороз'єм Aux, порт USB, (2)
роз'єми AUX PWR 12 В
Багатоінформаційний дисплей - дюйм: подвійні трипметри, дисплей
зовнішньої температури, історія економії палива, середня економія палива,
відстань до порожнього
Вікна Pwr -inc: авто вгору / вниз, захист від заклинювання, збережений pwr
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Задній розморожувач з таймером
Світловий бардачок
Дерево-зернисте оздоблення - цинк: копчений хромований акцент у салоні та
дверні ручки
Верхня консоль з підсвічуванням передньої карти та сонцезахисними
окулярами
Подвійні сонцезахисні козирки з підсвічуваними дзеркалами
Задні лампи для читання пасажирів

Зовнішній вигляд
17 "х 7,0" легкосплавні диски
P215 / 55R17 всесезонні шини
Тимчасова запасна шина
Pwr нахил / розсувний люк-дюйм: розсувний парасольку
Кольорові бампери
Світлодіодні задні ліхтарі
Акустичне шумозаглушення лобового скла

Перевірка пробігу (останній заїзд до офіційного дилера; історія пробігу, при наявності)
Дата заїзду
24.08.2016
02.08.2016
11.03.2016
27.02.2013

Показання одометру (в mi)
0 km (NOT ACTUAL)
52 770
52 760
3

Перевірка ТЗ на факт ДТП на території України, Європи, США, Канади, Південної Кореї
Дані про ДТП
Кількість дорожньо-транспортних пригод за участю
транспортного засобу(що наявні в базі ГСЦ МВС)
Кількість дорожньо-транспортних пригод за участю
транспортного засобу на території Європи
Кількість дорожньо-транспортних пригод за участю
транспортного засобу на території Канади
Кількість дорожньо-транспортних пригод за участю
транспортного засобу на території США
Кількість дорожньо-транспортних пригод за участю
транспортного засобу на території Південної Кореї
Рік ДТП
Місце (країна) ДТП
11.07.2016
на території США
04.02.2013
на території США

Кількість ДТП
0
0
0
2
0
Тип пошкоджень (при наявності)
пошкодження передньої частини автомобіля
пошкодження задньої частини автомобіля

Дані з аукціону продажу ТЗ на території США, Канади
Дата аукціону
24.08.2016

Copart

Назва аукціону

Дата перевірки
22.04.2021

-

Посилання на фото пошкоджень при продажі з аукціону
https://prnt.sc/11vmsth
https://prnt.sc/11vmtrv

Номер страхового поліса

Вид страхової
-

Перевірка ТЗ на наявність страхових випадків на території України, Європи, США, Канади,
Південної Кореї
Дата події
-

Місце (країна) ДТП
-

Опис події
-

Перевірка історії реєстрації ТЗ на території України по базі МВС України
Дата події
29.01.2019
11.06.2019

Державний номер
ВЕ1351СН
зафіксовано власників

Запис реєстрації/перереєстрації
імпортовано в Україну
реєстрація ТЗ привезеного з-за кордону по посвідченню митниці
1

Перевірка історії реєстрації ТЗ на території США, Канади
Дата події
26.02.2013
11.03.2016
зафіксовано власників

Запис реєстрації/перереєстрації
дата першої реєстрації ТЗ на території США
перереєстрація ТЗ на нового власника
2

Наявність обтяжень, обмежень на території Європи, зокрема, на території України, що
перевірено за наступними базами:
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Реєстр заставного рухомого майна;
Реєстр обтяжень рухомого майна;
Українське бюро кредитних історій; КАСКО; ОСАГО;
Державний реєстр майнових прав на нерухоме майно;
МВС України (https://wanted.mvs.gov.ua/searchtransport/);
митна база України;
Поліцейська база викрадених автомобілів у Франції;
Поліцейська база викрадених автомобілів в Німеччині;
Поліцейська база викрадених автомобілів в Угорщині;
Поліцейська база викрадених автомобілів в Італії;
Поліцейська база викрадених автомобілів в Литві;
Поліцейська база викрадених автомобілів в Польщі;
Поліцейська база викрадених автомобілів в Чехії;
Реєстр МВС України;
Державна автомобільна інспекція Російської Федерації;
База викрадених автомобілів в Норвегії; База викрадених автомобілів в Румунії;
База викрадених автомобілів в Словенії;
База викрадених автомобілів в Швеції;
База викрадених автомобілів в Нідерландах та інші
Арешт ТЗ:
Дані про оренду ТЗ:
Дані про заставу ТЗ:
Дані про наявність ТЗ в кредиті:
Дані про наявність ТЗ в розшуку
Інші обмеження на реєстрацію ТЗ:

Да ☐
Да ☐
Да ☐
Да ☐
Да ☐
Да ☐

Нет ✓
Нет ✓
Нет ✓
Нет ✓
Нет ✓
Нет ✓

* "Даний звіт носить інформаційний характер і не є офіційним документом"
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