AUTO.RIA _carvin-info

AUTO.RIA_ПЕРЕВІРКА "VIN+"

Технічні характеристики транспортного засобу:
VIN
Державний номер
Дата та час складення звіту
Назва
Модель
Тип моделі
Дата виготовлення
Заводський номер автомобіля
Рівень оснащення
Додатково до рівня оснащення
Додатково до обмеженої серії
Код фарби
Обшивка сидінь
Внутрішнє оздоблення
Країна застосування технічного
законодавства
Тип двигуна
Тип двигуна та суфікс
Виробничий номер двигуна
Тип коробки передач
Тип коробки передач і суфікс
Заводський номер коробки передач
Додаткове позначення
Додаткові фари
AEBS - вдосконалена система
екстреного гальмування
Тип кондиціонера.
Повітропровід на задніх сидіннях
Відключення подушки безпеки
Антиблокувальна система гальм
Тип затвердження
Допоміжне гальмування
Датчик сліпих зон
Зміцнення кузова
Зовнішні задні дзеркала в колір
кузова
Фарба кузова
Захист бампера
Камера
Керовані закрилки
Лічильник
Круіз контроль
Покажчик напрямку
Документальний етап
Тип дистанційного керування
відкриванням дверей
керованість
Подушка безпеки водія
Комплект пилу
Еко-драйв
Електромагнітне замикання дверей
Електронна програма стабілізації
Особлива функція електронного
збору проїзду
Функція екстреного виклику та
допомоги
Аварійне запасне колесо
Функція скорочення викидів
Стандарт викидів
Рівень двигуна
Термопоршень двигуна
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VF1HJD40064630392
AE5262OI
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Captur HMM1 Льодовикова біла фарба для кузова
Captur
HMM1
11 2019
A476851
EA1
SAN913
ENPH01
OV369
велюр
HARM01
TLRP22
H4M
H4M730
R032208
TL8
TL8012
B020126
RENAULT
Немає
SFSSAC
Кондиціонер №1
Немає
Подушку безпеки можна відключити
Так
HRGM01
Помічник екстреного гальмування
SDANGM - Без датчика сліпих зон
CHC03
REPNTC
OV369
PROCBO - із захистом бампера
NOCAM
SSVOLP
Кілометри
RV-Круїз-контроль
AVREPL
PHAS1
SOPC1C
4x4
AIRBA2 - З подушкою безпеки пасажира - водія
Так
ECOMOD - з режимом Eco
Так
ESPHSA - Електрична програма стабілізації з підтримкою підйому
SSPTLP - Особливість без електронного збору
SSCALL - Без функції екстреного виклику
RSEC01
SSPREM
E06S
M1
STHPLG-Без термоплунжер двигуна
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Вогнегасник
Схильність переднього дитячого
сидіння
Тип електросклопідйомника передніх
Паливний попередній фільтр
Індикатор перемикання передач
Географічна країна
Екран з підігрівом
Підігрів лобового скла
Стоп-сигнал високого рівня
Рівень гібридизації
Інтелектуальна система паркування
Світлодіодні денні ходові вогні
Замовлення легких спецавтомобілів
Відкриття багажного відділення з
внутрішнього типу
карти
Рухове енергетичне обладнання
Звукове попередження про
перевищення швидкості
Фільтр частинок
Теплові вимоги до салону
Персоналізація
Типи радіо
Комплект дощового броду та річки
Модель асортиментного листа
Задній центральний ремінь безпеки
Тип електросклопідйомника
заднього типу
Задній підголівник
Тип заднього сидіння
Посилений амортизатор підвіски
Фари заднього ходу
Детектор дорожньої розмітки
Багажник на дах / решітки на дах
Подія продажу 3
Натягувачі ременів безпеки
Попередження про нагадування про
ремені безпеки
Ремені безпеки
Підігрів сидінь
Пристрій безпеки
Тип бічної подушки безпеки
Приналежності для куріння
Особливі характеристики коліс
Початкова допомога
Регулювання висоти керма
Розташування керма
Матеріал керма
Смужка
Конструкція дочірнього бренду
блок ТКУ
Технічний розвиток
Технічний розвиток C
Рівень тягової батареї
Тип тягової батареї
Маршрутний комп'ютер
Тип
Тип клімату
Тип дверних дзеркал
Тип передніх сидінь
Тип палива або енергії
Тип холодоагенту
Тип трансмісії/Кількість передач
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Без вогнегасника
ISOFIX-сидіння з Isofix
LVAVEL-Driver - один електричний / пасажирський - один електричний
Без зовнішнього фільтра насоса
AVGSI
UKR01
Так
PBNCH-Без лобового скла з підігрівом
З високим стоп-сигналом
HYB01
SSITPK-Без паркування
FDIU1
SANCML - Без легких спецавтомобілів
SOUVCF-Без відкриття багажного відділення
SSMAP - Без карт
SPRGAZ
SASURV-Без звукового попередження про перевищення швидкості
Немає
STHABT
PERN01
RD28F
З комплектом дощового форду та річки
XJD1SU
3-точковий центральний ремінь безпеки
LVARMA-Посібник
ATAR03 - Задній підголівник 03
SGAR02
TRGAS - Піднятий тип дороги
1RVLG-один ліхтар заднього ходу
SDLIGM-Без детектора дорожньої розмітки
BARLO1-Поздовжні бруски
EV1GA1
Так
З нагадуванням про ремені безпеки
Фіксовані інерційні котушки ременів безпеки
SGSCHA - Сидіння без підігріву
SDPSEC-Без захисного пристрою
Шторка безпеки
Так
RDIF02
SANAD-Без пускової допомоги
VOLRHP-кермо з регулюванням по висоті та глибині
Ліворуч
Пінопластове рульове колесо
SSDECA
SERIE
AIVCT
TCHA0
TCHC0
SSNBT
SANBAT
Так
Стандартний
Надзвичайно холодний клімат
RET01-Дверні дзеркала 01
SGAV02
Бензиновий
R134A-Тип газу R134A
6-ступінчаста механічна
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Марка шин
Визначення тиску в шинах
Захист днища
Версія
Перетворення версій
Захист колісних дисків
Тип обода колеса
Тонування вікон
Тип запуску склоочисника

Стандартна підгонка
TPRM3
KITGRV-З комплектом захисту від гравію
M1 4 M1M 6SS
SAN613
Так
16'' диски
ВТ-тонований
ALAEVM-Автоматичні фари та склоочисники з ручним керуванням

Перевірка пробігу (останній заїзд до офіційного дилера; історія пробігу, при наявності)
Дата заїзду
-

Показання одометру (в км)
-

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
Дата події
Місце (країна) ДТП
-

Кількість ДТП
0
0
0
0
0
Тип пошкоджень (при наявності)
-

Дані з аукціону продажу ТЗ на території Європи, США, Канади, Південної Кореї
Дата аукціону
-

Назва аукціону
-

Посилання на фото пошкоджень при продажі з аукціону
-

Перевірка наявності страхового поліса на території України по базі МТСБУ
Дата перевірки
29.10.2021

Номер страхового поліса
-

Вид страхової
-

Перевірка ТЗ на наявність страхових випадків на території України, Європи, США, Канади,
Південної Кореї
Кількість подій
-

Місце (країна) ДТП
-

Опис події
-

Перевірка історії реєстрації ТЗ на території України по базі МВС України
Дата події
22.11.2019
13.06.2020
27.07.2021

Державний номер
KA1364AT
AE5262OI
зафіксовано власників

Запис реєстрації/перереєстрації (з 01.01.2013 року)
імпортовано в Україну
первинна реєстрація нового ТЗ придбаного в торгівельній організації, який
ввезено з-за кордону
перереєстрація на нового власника за договором купівлі-продажу
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Перевірка історії реєстрації ТЗ на території Європи, США, Канади, Південної Кореї
Дата події
зафіксовано власників

Запис реєстрації/перереєстрації
-

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:

Так ☐
Так ☐
Так ☐
Так ☐
Так ☐
Так ☐

Ні ✓
Ні ✓
Ні ✓
Ні ✓
Ні ✓
Ні ✓

*
"Даний звіт носить інформаційний характер і не є офіційним документом.
Виконавець звіту не несе відповідальності за невірно наданий VIN номер для перевірки; за неповноту даних; за помилки, неточності, опечатки
в джерелах інформації, використаних при формуванні звіту. Виконавець звіту не несе відповідальності за збитки, спричинені Замовнику чи
третім особам у зв' язку з використанням даних у звіті"
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