Producent AUDI
Model/typ/wersja A8 [4H] 10-13, A8 4.2 TDI L Quattro
Nr rejestracyjny DLU16856
VIN WAUZZZ4H6CN007573
Producent AUDI
Model A8 [4H] 10-13
Typ/wersja A8 4.2 TDI L Quattro
Rodzaj nadwozia sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc 4/5
Masa własna [kg] 2045
Dopuszczalna masa całkowita [kg] 2670
Rozstaw osi 1/2 3122
Rodzaj silnika z zapłonem samoczynnym
Doładowanie turbosprężarka z chłodnicą powietrza
Układ oczyszczana spalin KOX
Pojemność silnika [ccm] 4134
Moc silnika [KM/kW] 350/258
Skrzynia biegów automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny DLU16856
VIN WAUZZZ4H6CN007573
Data 1. rejestracji 08-09-2011
Data nast. bad. techn. 30-07-2021
Rok produkcji 2011
Stan licznika [km] 392 761 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki czarny/2-warstwowy metalizowany
Ogumienie
Oś Koło Producent, typ Rozmiar Zużycie
przednia prawe MICHELIN, Pilot Alpin 235/55 18 104V 50 %
lewe MICHELIN, Pilot Alpin 235/55 18 104V 50 %
tylna prawe MICHELIN, Pilot Alpin 235/55 18 104V 50 %
lewe MICHELIN, Pilot Alpin 235/55 18 104V 50 %
Wyposażenie standardowe wg Eurotax
ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania.
Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED).
ASR - system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania.
Listwy progowe z aluminium.
Airbag 8 sztuk .
Lusterka boczne elektrycznie składane.
Alarm z czujnikiem ruchu pojazdu.
Lusterka boczne ogrzewane i regulowane elektrycznie.
Asystent podjazdu .
Lusterko wsteczne z automatyczną funkcją p/oślepieniową.
Audi drive select - regulacja charakterystyki układu kierowniczego z regulacją zawieszenia.
Odtwarzacz DVD
Audi pre sense basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów.
Ogrzewane dysze spryskiwaczy.
Czujnik ciśnienia w oponach.
Pamięć ustawień dla fot. przednich, kierownicy, lusterek bocznych, zagłówków i pasów
bezpieczeństwa.
Czujnik deszczu.
Popielniczka i zapalniczka.
Czujnik zmierzchowy świateł.
Przedni podłokietnik.
Dach szklany otwierany elektrycznie.
Przygotowanie do montażu urządzeń monitorujących skradziony pojazd.
Dywaniki welurowe - przód i tył.
Radio CD.
Dźwignia zmiany biegów w skórze.

Rolety przeciwsłoneczne elektryczne – szyba tylna oraz szyby boczne.
EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania.
Sportowy mechanizm różnicowy.
EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego.
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa.
ESP - układ stabilizacji toru jazdy
System MMI (Multi Media Interface)
Elektryczne wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika.
System nagłośnienia Audi Sound System z 10 głośnikami.
Elementy dekoracyjne wnętrza – górny element: drewno orzech brąz, dolny element: czerń z
połyskiem.
System rekuperacji - system odzyskiwania energii podczas hamowania.
Felgi aluminiowe 18 (7-ramienne) z ogumieniem 235/55.
Szyb przednie i tylne regulowane elektrycznie.
Fotele przednie i tylne – ogrzewane.
Szyby dźwiękoszczelne z filtrem UV.
Fotele przednie regulowane elektrycznie w 12 kierunkach.
Tapicerka skórzana Valcona.
Hamulec postojowy - elektromechaniczny 51. Tempomat.
Immobilizer .
Tylny podłokietnik.
Kierownica wielofunkcyjna 4-ramienna z funkcją zmiany biegów – skórzana.
Uchwyty ISOFIX – tył.
Klimatyzacja automatyczna z czujnikiem wilgotności i jakości powietrza.
Wspomaganie układu kierowniczego –Servotronic.
Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją położenia.
Zamek centralny z pilotem.
Komputer pokładowy .
Zawieszenie pneumatyczne Adaptive air suspension.
Koło zapasowe - dojazdowe .
Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą.
Lampy ksenonowe ze spryskiwaczami .
Światła do jazdy dziennej LED.
Wyposażenie dealerskie
1. Audi lane assist - ostrzeżenie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
2. Audi parking system advanced przód/tył+ wskaźnik wizualny na ekranie MMI +
kamera parkowania
3.Audi side assist(kontrola martwego pola lusterek) z Audi pre sense rear(radar kolizji tył)
4. Dach otwierany elektrycznie, szklany, SOLAR
5. Dodatkowe wyposażenie przestrzeni bagażowej
6. Fotele przednie i tylne z funkcją masażu i wentylacji, pakiet
7. Fotele przednie komfortowe z funkcją pamięci, pakiet
8. Klimatyzacja automatyczna, komfortowa - 4 strefowa
9. Komfortowe zagłówki tylne
10. Lakier metalik
11. Lodówka w środkowej części tylnej kanapy - Audi exclusive
12. Podłokietnik przedni, komfortowy, dla kierowcy i pasażera (ze schowkiem)
13. Rear Seat Entertainment
14. Składane stoliki w oparciach foteli przednich, regulowane manualnie - Audi exclusive,
pakiet
15. System nagłośnienia BOSE 16. System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus na dysku
twardym z MMI touch
17. Telefon Audi z Bluetooth i bezprzewodową słuchawką w podłokietniku, przód i tył
18. Tempomat Adaptive Cruise Control z funkcją Stop&Go z Audi pre sense front (radar
kolizji przód)
Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]

1 Pokrywa przednia 345 - 425
2 Błotnik przedni lewy 125 - 210
3 Słupek przedni lewy 105 - 125
4 Drzwi przednie lewe 105 - 125
5 Dach 105 - 125
6 Słupek środkowy lewy 105 - 125
7 Próg lewy 105 - 125
8 Drzwi tylne lewe 105 - 125
9 Błotnik tylny lewy 105 - 125
10 Pokrywa/klapa 105 - 125
11 Błotnik tylny prawy 205 - 875
12 Drzwi tylne prawe 165 - 535
13 Słupek środkowy prawy 105 - 125
14 Próg prawy 105 - 125
15 Drzwi przednie prawe 105 - 125
16 Słupek przedni prawy 105 - 125
17 Błotnik przedni prawy 125 - 165

NADWOZIE/Elementy karoserii
Próg praw. odkształcenie, ostre w części przedniej
Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza
Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.
NADWOZIE/Osprzęt
Zderzak przed. zarysowanie, łagodne w części dolnej
Zderzak tyln. zarysowanie, głębokie w części lewej
NADWOZIE/Wnętrze
Stan techniczny nadwozia (wnętrze).
Nie wnosi się uwag.
PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu
Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.
Pojawiające się komunikaty dot. zbyt wysokiego poziomu oleju mogą świadczyć o wadliwym działaniu
układu wtryskowego .
PODWOZIE/Zawieszenie/koła
Stan techniczny podwozia (zawieszenie).
Nie wnosi się uwag.
PODWOZIE/Układ kierowniczy
Stan techniczny układu kierowniczego
Nie wnosi się uwag.
PODWOZIE/Układ hamulcowy

Stan układu hamulcowego.
Nie wnosi się uwag.
PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator
Stan techniczny układu wydechowego.
Nie wnosi się uwag.
Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu
Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.
Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:
- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w
zakresie
możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.
Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:
- alarm.
Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:
Nie dotyczy.
Jazda próbna
Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.
Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa.

Ograniczenia parkingowe
Historia szkód

L.p.

Rok

1

2013

2

2014

3.

2014

4.

2016

5.

2017

Rodzaj uszkodzeń
Uszkodzony reflektor i nakładka
przedniego zderzaka (szkoda
parkingowa)
Uszkodzona szyba przednia
(wypiaskowanie)
Uszkodzone dwa koła i opony, w
efekcie najechania na krawężnik
Uszkodzenie elementów karoserii (
lewy przedni błotnik, lewe drzwi)
Uszkodzenie szyby czołowej,
nakładki zderzaka i maski

Sposób likwidacji szkody
Naprawa w ASO „Świtoń-Paczkowski” z/s w
Lubinie
Wymiana połączona z lakierowaniem maski
w ASO „Świtoń-Paczkowski” z/s
w Lubinie
Wymiana w ASO „Świtoń-Paczkowski” z/s w
Lubinie
Wymiana i lakierowanie uszkodzonych
elementów w ASO „Świtoń-Paczkowski” z/s
w Lubinie
Wymiana połączona z lakierowaniem maski
w ASO „Świtoń-Paczkowski” z/s
w Lubinie

