parametry pojazdu

18:56
Nr nadwozia VSSZZZ5PZ5R029304

numer silnika BGU

typ handlowy 5P12D2
Rok modelowy 2005

numer skrzyni biegуw GVY
numer napedu osiowego 5S

Model ALT

wyposazenie BL

Oznaczenie modelu Altea Stylance
Data produkcji 16.09.2004

kolor dachu 9M
kolor zewnetrzny/numer kol 9M/S3H

nr zlecenia
Niezakonczone akc -Nnumery PR

A8M
B01
B0X
C04
CU4
E0A
F0A
FB0
FQ0
G0C
G39
HH7
J0L
K8P
L0L
L55
MW6
N7C
PAK
PW1
QA0
QD0
QE0
QG0
QH0
QJ0
QN3
QQ0
QS0
QV0
RB4
T53
U5A
V0A

zwiкkszone wyposaїenie komfortowe
Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw elementуw, wersja dla samochodуw w Niemczech,
rуїne czкњci
Dopuszczenie do ruchu, uzupeіnienie
Obrкcze ze stopуw lekkich 6 1/2J x 16
bez wykonania na akcjк
Nie samochуd specjalny, wersja standardowa
Normalny lakier
Koіa serii
rкczna skrzynia 5-biegowa
Amortyzator przуd
Opony 205/55 R16 91V
Akumulator 340A (70 Ah)
MPV
wersja z kierownic№ z lewej strony
Zawieszenie 55
tylko sterowanie montaїem, brak
prognozy zapotrzebowania
4-cylindrowy silnik benzynowy 1,6 l / 75 KW
z MPI
Silnik podstawowy: T0B/T53/TC2/TL2
Obicia siedzeс z materiaіu
parking system
winter package
Bez fotelika dla dziecka
Bez napisu z nazw№ handlow№
Bez pakietu schowkуw / box
bez przedіuїenia okresu przegl№du
bez sterowania gіosowego
bez aluminium/pakiet chrom
Szuflady pod przednimi siedzeniami
Bez dodatkowego oњwietlenia (oњwietlenie wewn№trz)
Bez charakterystyki chіodzenia
bez odbioru TV/cyfrowy odbiуr radiowy
CD radio with control at steering wheel
+ 6 loudspeakers
4-cyl. silnik benzynowy 1,6 l 06A.S (ALU)
Zestaw wskaџnikуw, wskazanie w KM/H
Opony bez okreњlonej marki
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VC0
VK0
VL1
0A2
0AF
0BD
0EM
0FA
0GG
0HT
0LA
0NB
0P1
0RA
0SB
0TA
0VC
0YB
1A1
1AT
1C1
1D0
1E1
1EX
1G8
1JA
1KD
1N3
1NL
1PC
1Q0
1S1
1SA
1T0
1W0
1X0
1Z0
1ZF
2B0
2G7
2JG
2LD

bez pilota bramy garaїu
Prowadnica powietrza, standardowa
rozszerzone dziaіania chroni№ce pieszych
4-drzwiowy
Stabilizator przуd
Stabilizator tyі
Rozrуїnienie montaїowe
skrzyni biegуw "MQ 200"
-- Czкњci samochodu -Standardowy przebieg produkcji
Norma emisji spalin, EU4
Rozrуїnienie klas samochodu -5P0Bez specjalnych tabliczek/naklejek/
certyfikatуw bezpieczeсstwa
Zestaw napisуw w wersji podstawowej
Rura wydechowa z boku, z tyіu
Bez blokady wі№cznika zapіonu
Naklejki/tabliczki w jкzyku niemieckim
bez dywanikуw podіogowych
Ksi№їka samochodu w jкzyku niemieckim
Kategoria wagowa 2
tylko sterowanie montaїem, brak
prognozy zapotrzebowania
ukіad paliwowy wtryskowego silnika benzynowego
z ukіadem wtrysku bez obiegu powrotnego
Ukіad stabilizacji toru jazdy
(ESP)
Odpornoњж na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza
tolerancja do -30 stopni Celsjusza
bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik wкgla aktywnego
Specjalna tabliczka typu dla WE
Zestaw do naprawy opon
Amortyzatory z tyіu, Basis 1
Tylne hamulce tarczowe
Ukіad wspomagania kierowania, zaleїy od prкdkoњci
(Servotronic)
Osіony kуі ze stopуw lekkich
Њruby mocuj№ce koіo z blokad№ przeciwkradzieїow№
(niezamykane)
kierownica bez masy rуwn.drgania
narzкdzia samochodowe i podnoњnik
bez dodatkowej dolnej osіony podwozia
Bez apteczki, bez trуjk№ta ostrzegawczego
Bez chіodziarki/chіodzenia podrкcznego schowka
naped przedni
Pierwsze seryjne napeіnienie paliwem
Hamulce tarczowe przуd (Geomet D)
Bez dodatkowej zewnкtrznej osіony tіumi№cej haіas
Moduі krужca wlewu 1 z wkіadem
zderzak w kolorze nadwozia
Zbiornik paliwa bez rozrуїnienia
specjalnego postкpowania z materiaіem
(halogenowanie / wspуіwytіaczanie)
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2P1
2UA
2V1
2W1
2WA
2ZQ
3B4
3C7
3CA
3FA
3G0
3GE
3H0
3J7
3K0
3L3
3LD
3P1
3Q6
3QT
3SB
3TB
3U1
3Y0
3YB
3ZB
4A0
4B0
4E0
4GF
4K3
4KC
4L2
4LB
4P0
4R4
4SM
4T0
4TD
4U5
4UF
4X3
4Z4
5A2
5C0
5D1
5K0
5KQ
5L1

Listwa ochronna krawкdzi іadun.z tworzywa sztucznego
Wersja normalna
filtr pylkow i kurzu
korek wlewu paliwa zamykany
Bez dodatkowych opon
Skуrzana kierownica wielofunkcyjna
dla poduszki bezpieczeсstwa
siedzenie z systemem ISOFIX
Autom.3-punkt.pas bezp.na њrodkowe tylne siedzenie
bez њcianki dziaіowej
peіny dach
bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
podniesiona podіoga bagaїnika z tyіu
bez odblokowania oparcia przednich foteli.
zagіуwki przednich foteli z regulacj№ wysokoњci i
pochylenia
bez systemu zagіуwkуw
rкczna regulacja wysokoњci przedniego fotela
tapicerki drzwi i bokуw
uchwyt apteczki/trуjk№ta ostrzegawczego
Zagіуwki tyі (3 szt.)
3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacj№
wysokoњci
Siedzenie standardowe przednie prawe
przednie lewe siedzenie standardowe
skіadana osіona bagaїnika
bez rolety przesiwsіonecznej
schowki w przednich drzwiach
3 punktowy, automatyczny tylny pas zewnкtrzny
bez ogrzewania siedzeс
bez ochronnych listew bocznych
odblokowanie tylnej pokrywy z zewn№trz
szyba przednia (szkіo atermiczne-laminowane)
centralny zamek sterowany pilotem z funkcj№ SAFELOCK
szyby boczne i tylna ze szkla z ochron№ termiczn№
lusterko wewnкtrzne њciemniane
Element obsіugi radia
Tylny moduі podіogi, wersja 1
elektryczny podnoњnik szyb z wyі№cznikiem komfort
lusterko do makijaїu, strona lewa, oњwietlane
z osіon№ i kieszeni№
bez izolacji termicznej
lusterko do makijaїu, strona prawa, oњwietlane
Kieszenie na oparciach
poduszki powietrzne kierowcy i pasaїera z
moїliwoњci№ deaktywacji poduszki pasaїera
boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.gіowy
schowek z pokryw№ bez oњwietlenia
komfortowa osіona bagaїnika
Bez szczegуlnych czynnoњci dotycz№cych nadwozia
Czкstotliwoњж noњna 433,92 do 434,42 Mhz
bez konserwacji lakierem
Tylna kanapa/oparcie, dzielone, skіadane
Przedni spoiler
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5N3
5RQ
5SL
5TC
6A0
6E0
6EA
6FF
6KG
6P0
6PA
6Q2
6T0
6W0
6XE
7A0
7AA
7B0
7E0
7K0
7M0
7N2
7P4
7PJ
7Q0
7QA
7R3
7X1
8BG
8GU
8L3
8M1
8N4
8Q1
8RM
8S6
8T2
8TC
8W0
8WD
8X1
8Y1
8YL
8Z5
9A0
9AK
9C0

skіadane uchwyty
Prawe lusterko zewnкtrzne,konvex
Lewe lusterko zewnкtrzne, asferyczne
Bez aplikacji dekoracyjnych
bez gaњnicy
bez њrodkowego podlokietnika z przodu
bez dodatkowych osіon bocznych zabezp. nadwozie
przed kamieniami.
Obudowa lusterka zewnкtrznego i rуїne elementy
w kolorze nadwozia
osіona chіodnicy
Bez wspornika tablicy rejestracyjnej z tyіu
uchwyt dzwigni hamulca recz. (tworzywo sztuczne)
gaіka zmiany biegуw - skуra
Bez oњwietlenia wnкtrza w przestrzeni na nogi
Bez wspornika przedniej tablicy rejestracyjnej
Lusterko zewnкtrzne, skіadane elektr.
i elektrycznie ustawiane/ogrzewane
bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza pіyt CD
immobilizer elektroniczny
bez gniazda
Bez zasobnika ciepіa/ogrzewania dodatkowego
Bez ukіadu kontroli ciњnienia w oponach
wewn.listwy progowe z tworzywa sztucznego
schowek do okularуw
rкczna regulacja lкdџwi w przednich oparciach
Klasa grupy platformy 9
bez systemu nawigacyjnego
bez CD/DVD do nawigacji
Kierunkowskazy boczne (biaіe)
czujniki parkowania
Podwуjny reflektor, ruch prawostronny, ze
zintegr. reflektorem њwiateі drogowych
Alternator 140 A
antena dachowa
Ukіad wycierania i mycia tylnej szyby
z okresowym wycieraniem
przeі№cznik wycieraczek z 4 stopniow№ reg.
Regulacja zasiкgu reflektorуw
8 gіoњnikуw (pasywne)
2 oњwietlenia do czyt.z przodu
Ukіad utrzymywania prкdkoњci (GRA)
elektroniczny
tylne њwiatіo przeciwmgielne.
bez wskaџnika poziomu pіynu do mycia szyb
zintegrowane przednie reflektory p/mgielne
ukіad mycia reflektorуw
sygnaі dwutonowy
Radio z CD
Nie kraj o gor№cym klimacie
bez alarmu w taksуwce
Climatronic z kontrol№ recyrkulacji sterowan№
czujnikiem jakoњci powietrza" Nie zawiera freonu.
Bez spec. wі№czania њwiateі mijania, ale z
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9D0
9F0
9GD
9J0
9JB
9L0
9M0
9P0
9Q1
9T1
9TA
9W0
9WC
9Y1
9Z0

funkcj№ coming home
bez przygotowania do radia
bez przygotowania do opcji surround i bez anteny
radiowej
dwie lampki wewnкtrzne z wyі№cznikami w drzwiach
Bez ukі.gіoњnych dџw./regul.wі№cz.sygnaіu wieloton.
wersja dla pal№cych, popielniczki przуd i tyі
bez oњwietlenia komory silnika
bez ogrzewania postojowego.
bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym
wyswietlacz wielofunkcyjny
dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
Bez dodatkowych lampek ostrzegawczych
bez instalacji do telefonu samochodowego
bez "Multimedia"
wskaџnik temperatury zewnкtrznej
napкcie 12 V
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