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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
Додаткове обладнання
Додаткові фари
Тип кондиціонера.
Повітропровід на задніх сидіннях
Антиблокувальна система гальм
Аксесуари для кузова
Зовнішні задні дзеркала в колір
кузова
Фарба кузова
Блок лічильника
Денні ходові вогні
Документальний етап
Тип дистанційного керування
відкриванням дверей
Подушка безпеки водія
Аварійне запасне колесо
Стандарт викидів
Рівень двигуна
Зовнішнє позначення
Відсіки для зберігання передніх
дверей
Тип електросклопідйомника передніх
Омивач фар
Екран з підігрівом
Освітлення багажного відділення
Пристрій для утримання багажу
Рівень допомоги навігації
Кількість місць на третьому ряду
Кількість місць в автомобілі
Тип розділу
Подушка безпеки пасажира
Система попередження про
забруднення (OBD)
Підсилювач керма
Типи радіо
Модель асортиментного листа
Задній центральний ремінь безпеки
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Logan Sandero I BS1L Платиновий сірий
Logan Sandero I
BS1L
06 2012
T051910
E1
LOKSU1
SAN513
TEB66
Шкіра
HARM01
TLFRAN
K9K
K9K892
D027803
JR5
JR5346
A089386
DACIA
EQTSUV - доповнення до позашляховика
PROJAB-Протитуманні фари
Нормальний кондиціонер
Так
Так
ACCTC1
RETC
TED69
Кілометри
SRUNLI - Без денних ходових вогнів
PHAS1
SOP03
AIRBA1 - З подушкою безпеки водія
RSNORM
E05A
AL
APEX06
Так
LVAVEL-Driver - один електричний / пасажирський - один електричний
Ні
Так
Так
FIRBAG - З сіткою для фіксації багажу
NAV0G1
FBAN3R - із заднім сидінням
5PL
SANCL-Без перегородки
Так
З системою попередження про забруднення дизельного палива (OBD)
Так-стандартний
RAD43A
X901BI
3-точковий центральний ремінь безпеки
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Тип електросклопідйомника
заднього типу
Задній підголівник
Склоочисник заднього скла
Тип заднього сидіння
Багажник на дах / решітки на дах
Попередження про нагадування про
ремені безпеки
Ремені безпеки
Підігрів сидінь
Приналежності для куріння
Керування кермом
Розташування керма
Матеріал керма
Конструкція дочірнього бренду
Ковпачок бака
Технічні конверти (див. Овальну
табличку)
Маршрутний комп'ютер
Тип клімату
Тип дверних дзеркал
Тип палива або енергії
Тип трансмісії/Кількість передач
Марка шин
Різні функції
Версія
Перетворення версій
Захист колісних дисків
Тип обода колеса
Тонування вікон

LVARMA-Manual
3ATRPH - Три повністю регульовані по висоті задні підголовники
Так
FBANAR
BARLON-Поздовжні бруски
З попередженням про пристібання ременя безпеки водія
Інерційні котушки ременів безпеки регулюються по висоті
SGSCHA - Сидіння без підігріву
Так
З керуванням на кермі
Ліворуч
Кермо з піноматеріала
SERIE
Шапка з ключем
CEE1
Ні
Помірний клімат
RETROR-Механічний
дизель
5-ступінчаста механічна
Стандартна фурнітура
SPREST-Без різноманітних функцій
BSD15 085 E5
SAN613
Ні
16" алюмінієві диски
VT-тонований

Перевірка пробігу (останній заїзд до офіційного дилера; історія пробігу, при наявності)
Дата заїзду
15.02.2017
18.07.2016

Показання одометру (в км)
120 752
97 575

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
Кількість 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
17.06.2022

Номер страхового поліса
-

Вид страхової
-

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

Місце (країна)
-

Опис події
-

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

Державний номер
зафіксовано власників

Запис реєстрації/перереєстрації (з 01.01.2013 року)
-

Перевірка історії реєстрації ТЗ на території Європи, США, Канади, Південної Кореї
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Дата події
10.09.2012
зафіксовано власників

Запис реєстрації/перереєстрації
дата першої реєстрації ТЗ на території Франції
3

Наявність обтяжень, обмежень на території Європи, зокрема, на території України, що
перевірено за наступними базами:
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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