
CERTIFIKÁT
KONTROLY VOZU

vydává Automotive Support Group s.r.o., v souladu  se „Všeobecnými obchodními podmínkami pro používání
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CELKOVÉ HODNOCENÍ VOZIDLA
7 hvězdiček ze 7 možných

Datum a čas vystavení:

Číslo OSVĚDČENÍ:

11.04.2016  14:12:03

CKV_1610011103

Model vozidla:

Tovární značka:

VIN (identifikační číslo vozidla):

Stav tachometru:

Rok první registrace dle tech. průkazu:

3

MAZDA

JMZBLA43601127518

97 263

2010
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ü
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ü
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KONTROLA VIN

KONTROLA ODCIZENÍ

KONTROLA FINANCOVÁNÍ

KONTROLA DATA REGISTRACE

KONTROLA NAJETÝCH KILOMETRŮ

KONTROLA STAVU TACHOMETRU

KONTROLA PŮVODU

Struktura kontrolovaného VIN odpovídá deklarované značce a modelu vozidla

Vozidlo výše uvedeného VIN není evidováno v registru odcizených vozidel Policie ČR

Vozidlo výše uvedeného VIN není předmětem financování v ČR (leasingu či úvěru)

Rok první registrace odpovídá TP

Na základě fyzické prověrky vozu výše uvedeného VIN není podezření na manipulaci s tachometrem

Podle aktuálních záznamů v databázích Cebia neexistuje ke dni vystavení Certifikátu podezření z neoprávněné 

manipulace s údaji o stavu tachometru

Vozidlo výše uvedeného VIN pochází ze zemí EU
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KONTROLA PLATBY EKO DANĚ
U vozidla výše uvedeného VIN byla zaplacena ekologická daň dle platné legislativy

KONTROLA DPH

U vozidla výše uvedeného VIN není podezření na neuhrazenou DPH a vůz není předmětem ručení za 

neodvedenou DPH

KONTROLA VÁŽNÉ HAVÁRIE
Vozidlo výše uvedeného VIN nebylo havarováno na nosné části

KONTROLA REGISTRACE
Vozidlo výše uvedeného VIN není v režimu tzv. „polopřevodu“ a je řádně přihlášeno v Centrálním registru vozidel

KONTROLA POŠKOZENÍ POVODNÍ
U vozidla výše uvedeného VIN není podezření na totální poškození povodní

KONTROLA TYPU MOTORU
Typ motoru vozidla výše uvedeného VIN odpovídá zápisu v TP

KONTROLA IDENTIFIKÁTORŮ
Struktura VIN, typové štítky a další identifikátory vozu odpovídají modelu a typu výše uvedeného vozidla

Partneři certifikace

Výše uvedené výsledky kontrol jsou platné k datu vystavení tohoto Certifik átu. Hodnocení a data o vozidle obsažená v Certifikátu představují 

informace poskytnuté třetími stranami a mají pouze informativní charakter. Vydavatel Certifikátu neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou, 

materiální či nemateriální újmu či škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s informacemi uvedenými v Certifikátu.

Cebia, spol. s r.o. hodnotí jednotlivé vozy u kategorií Kontrola VIN, Kontrola odcizen í, Kontrola financování a Kontrola stavu tachometru. TÜV Nord 

Czech, s.r.o. certifikovala kontrolní procesy a mechanismy, které jsou uplatňovány  v rámci  fyzické kontroly jednotlivých vozidel.

podrobnější informace na www.autosg-certificate.cz     


