Verificați istoricul mașinii

Audi Q3
NUMĂR SERIE ȘASIU

WAUZZZF35L1114770
2022 03 11 14 26 UTC 00 00

AUTOVEHICULUL DVS. PREZENTAT PE SCURT

KILOMETRAJ

FURT

Raportul nu a
identificat
modificări ale
kilometrajului.

Acest vehicul nu
este urmărit de
poliție ca fiind
furat.

ACCIDENTE
Nu există date
conform cărora
acest autovehicul
să fi fost avariat.

TAXI
Acest autovehicul
nu a fost utilizat
pentru taxi.

Activitate identificată
1

A fost fabricat,
Germania

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina
de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului.
Data poate fi aproximativă.

2

A avut lucrări de
întreținere,
Germania

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate
lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra
verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau
reparațiile ușoare.

2020 06 26

2020 07

3
4

A fost
înmatriculat,
România
2020 09

Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ.
Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o
schimbare a documentelor sau o chestiune similară.

A avut lucrări de

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate

4

întreținere,
Germania

lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra
verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau
reparațiile ușoare.

A avut lucrări de
întreținere,
Germania

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate
lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra
verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau
reparațiile ușoare.

A fost la
vânzare,
România

Această înregistrare a fost creată din cauza faptului că
vehiculul a fost scos la vânzare pe o anumită piață. Uneori,
țara (sau statul) vânzătorului este afișată în locul locației
curente a mașinii.

A avut lucrări de
întreținere,
Germania

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate
lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra
verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau
reparațiile ușoare.

A avut lucrări de
întreținere,
Germania

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate
lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra
verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau
reparațiile ușoare.

2021 01

5

2021 11

6

2021 11

7

2021 12

8

2022 02

Utilizarea vehiculului și limitări asupra proprietății
Vehicul pentru persoane cu handicap

Nu s-au găsit înregistrări.

Mașină de școală

Nu s-au găsit înregistrări.

Vehicul de poliție

Nu s-au găsit înregistrări.

Utilizat ca mijloc de transport public

Nu s-au găsit înregistrări.

Utilizat ca mașină închiriată

Nu s-au găsit înregistrări.

Utilizat ca taxi

Nu s-au găsit înregistrări.

Utilizat pentru livrarea de bunuri

Nu s-au găsit înregistrări.

Drept de retenție

Nu s-au găsit înregistrări.

A fost dat la fier vechi

Nu s-au găsit înregistrări.

Sechestru

Nu s-au găsit înregistrări.

Limitarea drepturilor de proprietate

Nu s-au găsit înregistrări.

Altă înregistrare în registrul public

Nu s-au găsit înregistrări.

Are situații financiare restante

Nu s-au găsit înregistrări.

A fost importat

Nu s-au găsit înregistrări.

A fost exportat

Nu s-au găsit înregistrări.

Sfat
Tabelele de mai sus reprezintă
referințe geografice din istoricul
vehiculului. Informațiile pot fi utile
pentru identificarea țărilor în care
vehiculul a fost înmatriculat anterior.

Notă
Este posibil ca unele evenimente să
nu apară în evidențele „carVertical” în
timp ce altele ar putea să apară în
duplicat. În unele situații, locația
geografică indicată ar putea fi locația
unuia dintre vânzători, și nu neapărat
locația curentă a vehiculului în sine.

Verificare vehicul furat
ȚARĂ

PRIVATE

DISPONIBILITATE

România

Poliție

Nu s-au găsit
înregistrări

Cehia

Poliție

Nu s-au găsit
înregistrări

Canada

Poliție

Nu s-au găsit
înregistrări

Finlanda

Poliție

Nu s-au găsit
înregistrări

Suedia

Poliție

Nu s-au găsit
înregistrări

Slovacia

Poliție

Nu s-au găsit
înregistrări

Baza de date a vehiculelor furate
Baza de date a vehiculelor furate
Baza de date a vehiculelor furate
Baza de date a vehiculelor furate
Baza de date a vehiculelor furate
Baza de date a vehiculelor furate

Notă
Lista de mai sus se referă mai degrabă
la „locul de origine al furtului” decât la
țara de înregistrare. Este menționată
doar starea curentă în ceea ce
privește furturile. Mai precis,
vehiculele recuperate nu au un istoric
de furt.

Kilometri parcurși
Kilometri parcurși
2020 07

32 km

2021 01

5,130 km

2021 11

16,088 km

2021 11

16,005 km

2021 12

16,098 km

2022 02

16,114 km

Adevăruri despre kilometrajul acestui vehicul
Începând de astăzi, kilometrajul estimat al seriei
WAUZZZF35L1114770 ar putea fi:

 17,816 km

Verificări kilometraj
Odometru: Actual?

Nu au fost găsite probleme!

Odometru: Nu este actual?

Nu au fost găsite probleme!

Odometru: Verificare interferență?

Nu au fost găsite probleme!

Odometru: Este scutit de la divulgarea odometrului?

Nu au fost găsite probleme!

Odometru: Depășește limitele mecanice?

Nu au fost găsite probleme!

Odometru: poate fi modificat?

Nu au fost găsite probleme!

Odometru: Înlocuit?

Nu au fost găsite probleme!

Odometru: Citire în momentul reînnoirii înregistrării?

Nu au fost găsite probleme!

Odometru: Neconcordanțe ale citirilor odometrului?

Nu au fost găsite probleme!

Kilometraj: Apelați divizia care a emis certificatul de proprietate?

Nu au fost găsite probleme!

Kilometraj: Corectați marcajul anterior privind depășirea limitelor
mecanice?

Nu au fost găsite probleme!

ă secțiune sunt enumerate verificările noastre ce au vizat eventuale probleme legate de kilometraj.

În aceast

Notă
„carVer tical” nu poate garanta nici
corectitudinea, nici integritatea

ărilor privind kilometrajul. În
unele situații, data înregistr ării
kilometrajului poate fi aproximativă.
înregistr

Daune
NU AM DESCOPERIT ACCIDENTE SEMNIFICATIVE LA ANALIZA ISTORICULUI
WAUZZZF35L1114770

Martin

expert carVertical pentru vehicule avariate

Lucrez cu vehicule avariate de peste 20 de ani.
Mașini inundate, mașini făcute din alte două, reparații de
proastă calitate - le-am văzut pe toate.
Prin urmare, la carVertical am folosit o modalitate unică de
detecție a daunelor, bazată pe metode științifice. Am efectuat
o analiză detaliată și nu am găsit suficiente dovezi că acest
vehicul ar fi suferit un accident grav sau alte daune severe.
Cu toate acestea, pot apărea inconsecvențe ocazionale, în special atunci când se verifică autoturisme mai
vechi. Adesea, mecanicii din garaje subterane mascheaz ă în mod ilegal defectele sau avariile vehiculelor și
nu le înregistreaz ă niciunde. Uneori, aceștia înlocuiesc chiar și plăcuțele cu seria de sașiu sau fac alte acțiuni
ilegale. Avem o mulțime de metode pentru a detecta chiar și aceste infracțiuni, însă e imposibil să garantăm
acest lucru 100 %.

Modificări legate de daune ale actului de proprietate
Verificări certificat de proprietate

Această secțiune enumeră verificările noastre pentru posibile probleme legate de certificatul de
proprietate.
Vehiculul apare în evidențe Fără marcaj?

Nu au fost găsite probleme!

Evidență de daună produsă prin inundație?

Nu au fost găsite probleme!

Evidență de daună produsă prin incendiu?

Nu au fost găsite probleme!

Evidență de daună produsă de grindină?

Nu au fost găsite probleme!

Evidență de daună cauzată de apa sărată?

Nu au fost găsite probleme!

Evidență de vandalism?

Nu au fost găsite probleme!

Evidență de vehicul dezmembrat?

Nu au fost găsite probleme!

Evidență de vehicul pentru fier vechi?

Nu au fost găsite probleme!

Evidență de reconstrucție a vehiculului?

Nu au fost găsite probleme!

Evidență vehicul restaurat?

Nu au fost găsite probleme!

Vehiculul apare în evidențe ca Recuperare: daună sau
nespecificat?

Nu au fost găsite probleme!

Evidență de recondiționare a vehiculului?

Nu au fost găsite probleme!

Evidență de coliziune?

Nu au fost găsite probleme!

Vehiculul apare în evidențe ca Recuperat anterior?

Nu au fost găsite probleme!

Vehiculul apare în evidențe ca Reținut în urma
recuperării?

Nu au fost găsite probleme!

Evidență de recondiționare?

Nu au fost găsite probleme!

Evidență de comercializare pe piața gri?

Nu au fost găsite probleme!

Evidență de daună totală?

Nu au fost găsite probleme!

Evidență vehicul păstrat de proprietar?

Nu au fost găsite probleme!

Numai evidență de piese rezervate eliminate?

Nu au fost găsite probleme!

Evidență copie memorandum?

Nu au fost găsite probleme!

Evidență de piese rezervate, eliminate sau numai
evidență de piese?

Nu au fost găsite probleme!

Evidență de vehicul reținut de proprietarul anterior?

Nu au fost găsite probleme!

Evidență de lipsă de reparare a defectului legat de
siguranță al vehiculului?

Nu au fost găsite probleme!

Evidență de reparare a defectului legat de siguranță al
vehiculului?

Nu au fost găsite probleme!

Evidență de daună declarată?

Nu au fost găsite probleme!

Evidență de înregistrare anterioară ca vehicul
nereparabil sau reparat?

Nu au fost găsite probleme!

Evidență de vehicul lovit?

Nu au fost găsite probleme!

Evidență de vehicul nefuncțional?

Nu au fost găsite probleme!

Evidență de vehicul contaminat cu substanțe
periculoase?

Nu au fost găsite probleme!

Evidență de vehicul în așteptare pentru casare?

Nu au fost găsite probleme!

Evidență de vehicul pentru fier vechi?

Nu au fost găsite probleme!

Evidență vehicul recuperat în urma unui furt?

Nu au fost găsite probleme!

Sfat
Efectuarea unei verificări a vehiculului
înainte de achiziție este întotdeauna
recomandată. Dacă nu aveți un
tehnician la îndemână, puteți încerca
să faceți această verificare pe cont
propriu - lista de verificare este
disponibilă la sfârșitul acestui raport.

Notă
Este posibil ca unele accidente, prin
natura lor, să nu fie cunoscute de
„carVertical” la momentul consultării
evidențelor.

Preț
ACEST VEHICUL A FOST SCOS ANTERIOR LA VÂNZARE
2021 11

44 987 €

Echipare (în engleză)
Identificare și specificații tehnice (așa cum sunt primite de la producător)
PRODUCĂTOR

MODEL

ANUL FABRICAȚIEI

AN MODEL

MOTOR

PUTERE MOTOR

CUTIE DE VITEZE

CULOARE

ȚARA PRODUCĂTORULUI

NR. UȘI

AMPLASAREA VOLANULUI

COD MOTOR

Audi

2020

Automată
5

Q3

2020

2l

140 kW

Negru

Germania

Volan pe
stânga

DKTC

Echipare (așa cum este primită de la producător)
COD

DESCRIERE

COD

DESCRIERE

QUA

Standard-production quality

LRV

Driving on the right

SAH

No self-collection

HER

Audi AG

AUS

Basic exterior equipment

BLB

Part set without country-specific prescriptive
standard

TPL

Type approval country Germany

COC

Operating permit, alteration

RAD

Cast alloy wheels, 5-double-spoke style, 7J x 17
with 215/65 R17 tires

MOT

4-cylinder SI engine 2.0 l/140 kW TFSI, homogen.,
base engine is T06/T2C/T2J/
T2W/T3I/T4U/T50/T5H/T6E/T8J/TD3/T5V/T3Q

ECO

Without ECO function

ONL

Audi connect Remote & Control (for MMI
Navigation plus)

RCO

Regional code " ECE " for radio

AAU

No special edition

SVO

Control of series production

MDS

Basic equipment

QGM

Production wheels

NNN

N.N.N. Type 1

FZS

No special purpose vehicle, standard equipment

KOM

Without antenna amplifier

PAM

Vehicles without special upgrade measures

DEK

Dashboard accent surface in Black glass look

DFV

Shock absorption in front

GSP

S tronic

REI

Tires 215/65 R17 99V

CPA

Audi connect Navigation & Infotainment

MOA

SI engine

RAO

Navigation module MIB2 high)

BAT

Battery 360 A 69 Ah)

KSU

Without camera systems/accident sensors

KUH

Refrigerant R1234yf

KAR

Box

LEA

L f h dd i

GKV

S

i

43 i

ll i

l

l

LEA

Left-hand drive

GKV

Suspension range 43 installation control only, no
requirement forecast

MAD

Engine cover

TSP

Transit coating (type 1

RUF

Audi connect Emergency & Service

SIB

Alcantara/leatherette "mono.pur550" combination

ALG

Storage and Luggage Compartment package

WIV

LongLife Service Regime

SPR

Speech dialog system

SEA

Service indicator 30 000 km or 2 years ( variable )

CHR

Without aluminum look in the interior

KAS

With multifunction camera

SCT

Privacy glass (dark-tinted windows)

LCP

Interior lighting

KMP

Camera-based traffic sign recognition

TVE

Without TV reception and without digital audio
broadcasting

VOS

Sports seats, in front

GMO

4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.1

AFH

Hill start assist

FSB

Hold assist

ESS

Audi smartphone interface

VRH

Standard rear seat release

INS

Instrument cluster, km/h speedometer

GRT

Without garage door opener

FHW

Standard pedal cluster

FGS

Extended and proactive pedestrian and cyclist
protection

REL

Tires without specification of tire brand

STV

Front stabilizer bar

STH

Rear stabilizer bar

RST

Wheelbase

EDF

Installation differentiation for transmission DQ500 - vehicle components --

FAD

Standard manufacturing sequence

ASY

Without alternative drive system

SIZ

With special labels safety certificates for Germany

AER

Rear exhaust tailpipe (standard)

ZSS

Without electronic steering column lock

ZFM

Floor mats in front and rear

BTA

Manual in German

GKH

Weight range 13 installation control only, no
requirement forecast

KLZ

Standard climatic zones

BRS

Electronic Stability Control ESC

KRS

Fuel system for fuel-injected SI engine

AHV

Without trailer hitch

TYP

Special identification label EU

AKB

Activated carbon canister Evaporative Emission
Control System EVAP

RER

Tire mobility system

SGK

Passenger presence detection

DFH

Comfort suspension

BAV

Disc brakes in front, 17-inch ECE

RAA

Trims for alloy wheels

LEN

Electromechanical power steering

ABR

Standard wheel bolts

TWU

Without additional front underbody guard

BOW

Tool kit

AED

Vehicle class differentiation F30/F3A

VBK

First-aid kit with warning triangle

KLT

Without folding table on front seat backrest

TWL

Installation parts for four-cylinder engine

LRA

Leather-wrapped steering wheel, 3-spoke, with
multi-function Plus

ATA

quattro

KRM

Increase in initial standard fuel filling

BAH

Disc brakes in rear, 17-inch

CHA

Without "drive select"

STF

Standard bumpers

SAU

Labels in English and German

LKS

Plastic loading edge protection

ZBR

Steel winter wheels with wheel trims, 6.5J x 17 with
215/65 R17 tires

TYZ

Without model and engine power/ technology
nameplate

ZKV

ISOFIX and top tether for outer rear seats

TRW

Without partition

DEI

Without roof insert (standard roof)

KSI

Without child seat anchor in front ISOFIX

LER

Without backrest release for front seats

SIE

Front seats, manually adjustable

SZL

Without special measures

DAR

Black roof rails

KOH

3 head restraints in rear

SHA

3-point seat belts, outer rear with ECE label

KZT

Rear license plate carrier ECE

SIH

Seat heaters in front

AGM

Emission standard EU6 DG

KMS

Without seat ventilation/massage seat

SDH

Luggage compartment lid, electrically opening and
closing

WSS

Windshield with acoustic glass

KDS

Child safety lock, electrically actuated

TKV

Comfort key without SAFELOCK

IRS

Auto-dimming interior rearview mirror, frameless

AIB

Driver and front passenger airbag with front
passenger airbag deactivation

SAB

Side airbags in front and curtain airbag system

ZIE

High-Gloss Styling package

KSA

Without special body measures

TRF

Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz

HES

Rear spoiler

HIS

Rear bench seat Plus with center armrest and
beverage holder

LAC

Adhesive film

FSP

Without front spoiler

EIH

Decorative insert in Micrometallic Silver

ASR

Exterior mirror on the right (large field of view),
convex

ASL

Left exterior mirror, aspherical

KOV

Head restraints in front

FEU

Without fire extinguisher

MAS

Comfort center armrest in front

BBO

Body-colored exterior mirror housings

DFO

Side decorative films

AWV

Audi pre sense front for adaptive cruise control

HIM

Headliner in Black fabric

ASE

Exterior mirrors, power-adjustable and heated

GWA

Speed limiter

EDW

Electronic immobilizer

STD

Without socket

WSA

Without heat accumulator/auxiliary heater

LUM

Door armrest in leatherette

RDK

Tire pressure monitoring system

SNA

Start/stop system with regenerative braking

EIL

Scuff plates with plastic inserts

LOR

4-way lumbar support for the front seats

NAV

MMI Navigation plus with MMI touch

ESI

Audi pre sense basic

EPH

Parking aid Plus

SPU

Lane departure warning and lane change assistant

ZBA

Without second battery

GEN

Alternator 140 A

LIA

Without light control

HSW

LED headlamps

FLS

Separate daytime running light

SWS

Light/rain sensor

LWR

Headlight range control

NEL

Rear fog lamps

GRA

Adaptive cruise control

SBR

LED rear combination lamps with dynamic turn
signal

NES

Without front fog lamps

WWA

Washer fluid level indicator

SWR

Without headlamp washer system

SNH

Two-tone horn

MKU

Not hot country

HKA

2-zone climate control system

RAU

Non-smoker package

ZUH

Without auxiliary heater/parking heater

MFA

Audi virtual cockpit

LSE

Audi sound system

AUD

Without "Multimedia" in vehicle

VTV

Bluetooth interface

BTR

Operating voltage 12 V

Sfat

Notă

Lista de mai sus se refer

ă la acele

ă

dot ri ale echipamentului care au fost

ă

ț

ă

instalate în fabric . Verifica i dac
lipse

ște ceva.

ț

Informa iile furnizate depind exclusiv

ă

de produc tor. În cazul sistemului de
transmisie, ar putea exista unii
termeni care induc în eroare, în
special la definirea cutiilor de viteze
„automate” (din punct de vedere
mecanic, ele fiind totu

și manuale).

Fotografii
ÎNCĂRCATE

2021 11

Fotografia era în curs de încărcare atunci când ați
deschis fereastra Imprimare. Deschideți din nou
fereastra pentru a include această fotografie în
materialul imprimat.
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deschis fereastra Imprimare. Deschideți din nou
fereastra pentru a include această fotografie în
materialul imprimat.

Fotografia era în curs de încărcare atunci când ați
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Sfat
Acordați o atenție deosebită la
eventualele daune ale caroseriei, la
culoare, dar și la elementele
exterioare. Comparați informațiile cu
ceea ce vedeți în timp ce studiați

Notă
Este posibil ca data indicată să nu
reprezinte neapărat momentul la care
au fost făcute fotografiile, ci mai
degrabă data la care ele au ajuns în
posesia „carVertical”.

vehiculul pe site sau în anunț.

