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2004 Mercedes-Benz SL Class SL500
VIN: WDBSK75F74F073070
Rok: 2004
Producent: Mercedes-Benz
Model: SL Class SL500
Nadwozie: Roadster 2D

Klasa: Sport Car - Premium
Silnik: 5.0L V8 EFI
Kraj złożenia: Germany
Wiek pojazdu: 15 lat(a)
Ilość właścicieli: 1  

AutoCheck Score tego pojazdu

73 - 85 66
AutoCheck Score, system
punktowy oceny pojazdów.
Narzędzie pozwalające ocenić
stan pojazdu w oparciu o jego
historię.
O AutoCheck Score

Sprawdzenie
wypadkowe
Odnotowane wypadki: 0

Tytuł i sprawdzenie
problemów
Główne tytuły lub inne
odnotowane problemy

Sprawdzenie przebiegu
Sprawdzono twój pojazd
pomyślnie  Ostatni odnotowany przebieg
pojazdu: 19 285 

Użytkowanie pojazdu i
historia zdarzeń
Nie odnotowano informacji
dotyczących użytkowania
pojazdu lub zdarzeń z nim
związanych

https://www.autodna.pl/przykladowe-raporty/historia-pojazdu-usa-autocheck/autocheck-score-system-oceny-pojazdow
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Sprawdzenie wypadkowe
Nie wszystkie wypadki / problemy są zgłaszane do AutoCheck

Sprawdzono twój pojazd pomyślnie: Brak
odnotowanych wypadków zgłoszonych do AutoCheck dla
2004 Mercedes-Benz SL Class SL500
(WDBSK75F74F073070). AutoCheck otrzymuje informacje o
wypadkach ze źródeł rządowych oraz niezależnych agencji.
Na podstawie informacji zgłoszonych do AutoCheck nie
znaleziono wypadków związany z tym pojazdem. Nie
wszystkie wypadki lub przypadki uszkodzenia pojazdu mogą
być zgłoszone do AutoCheck.

Tytuł i sprawdzenie problemów

Odnotowano problem! Baza danych AutoCheck dla tego 2004 Mercedes-Benz SL
Class SL500 (WDBSK75F74F073070) wskazuje na negatywne tytuły oraz inne problemy. W
przypadku odnotowania do AutoCheck, zdarzenia mogą sygnalizować uszkodzenia powstałe w
przeszłości lub inne problemy, które mogą dyskwalifikować ten pojazd z programu Ochrony
Kupujących. Sprawdź użytkowanie pojazdu oraz sprawdzenie zdarzeń pod kątem zgłoszonych
wypadków.

2 Zgłoszonych
problemów: 15 Sprawdzonych obszarów Tytuł/Problem:

Brak wpisów tytuł pojazdu porzuconego

Brak wpisów tytuł uszkodzenia lub zajścia poważnego uszkodzenia

Brak wpisów tytuł uszkodzenia spowodowane przez ogień

Brak wpisów tytuł pochodzenia spoza U.S.

Brak wpisów tytuł uszkodzenia przez gradobicie

Brak wpisów tytuł szkody ubezpieczeniowej lub prawdopodobna szkoda
całkowita

Brak wpisów tytuł zezłomowania lub utylizacji

Brak wpisów tytuł BuyBack/Lemon producenta

Brak wpisów tytuł problemu z przebiegiem

Wpis(y) tytuł pojazdu odbudowanego/sklasyfikowanego do
odbudowy

Wpis(y) tytuł odzysku/odzysku na aukcji po szkodzie

Brak wpisów tytuł uszkodzenia przez zalanie/powódź

Brak wpisów udziału w teście zderzeniowym NHTSA

Brak wpisów zniszczenia ramy/konstrukcji nadwozia

Brak wpisów o recyklingu

https://www.autodna.pl/przykladowe-raporty/historia-pojazdu-usa-autocheck/zasady-korzystania-i-warunki-umowy
https://www.autodna.pl/przykladowe-raporty/historia-pojazdu-usa-autocheck/zasady-korzystania-i-warunki-umowy
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Sprawdzenie przebiegu

Sprawdzono twój pojazd pomyślnie! AutoCheck dokonał sprawdzenia twojego
pojazdu pod kątem odczytów licznika zgłoszonych do AutoCheck dla 2004 Mercedes-Benz SL
Class SL500 (WDBSK75F74F073070) i nie znalazł żadnej oznaki czy też problemu
wskazującego na cofnięcie przebiegu. AutoCheck używa własnych metod do sprawdzenia czy
aktualnie zgłoszone stany licznika mają mniejsze wartości niż poprzednie odczyty. Nie
wszystkie zgłoszone przebiegi są brane pod uwagę. Tytuły oraz zdarzenia aukcji również
raportują, manipulację przy liczniku oraz przekroczenie skali przebiegu.

0 Zgłoszonych
problemów: Przebieg Data zgłoszenia

19285 2006-07-26

Użytkowanie pojazdu i historia zdarzeń

Odnotowano informację: AutoCheck odnotował dodatkowe informacje zgłoszone do
AutoCheck dotyczące użytkowania pojazdu oraz zdarzeń z nim związanych dla 2004
Mercedes-Benz SL Class SL500 (WDBSK75F74F073070). Sekcja zawiera odnotowane
informacje dotyczące użytkowania pojazdu takie jak: pojazd leasingowany, pojazd pochodzący
z wynajmu, również czy pojazd został wypożyczony/zastawiony lub czy pojazd posiadał
nadany tytuł. Pozostałe odnotowane zdarzenia jeżeli były odnotowane odzwierciedlają ilość
odnotowanych wypadków czy też informację dotyczącą zgłoszonej kradzieży lub odzyskania
pojazdu. Mimo wszystko przed zakupem zaleca się sprawdzenie przez niezależnego
rzeczoznawcę lub oględziny w autoryzowanej stacji obsługi.

0 Zdarzeń
zgłoszonych: 6 Sprawdzeń przeznaczenia/użytkowania pojazdu:

Brak wpisów użytkowania we flocie/leasingu/wynajmu

Brak wpisów użytkowania jako taksówka

Brak wpisów użytkowania przez policję

Brak wpisów użytkowania przez rząd

Brak wpisów użytkowania w przewozie osób

Wpis(y) użytkowania jako nauki jazdy

0 Zdarzeń
zgłoszonych: 9 Zdarzeń pojazdu sprawdzonych:

Brak wpisów zgłoszonych za pośrednictwem źródeł danych o wypadkach

Brak wpisów skorygowania tytułu

Brak wpisów tytuł duplikatu

Brak wpisów kontroli emisji/bezpieczeństwa

Brak wpisów pożyczki/zastawu

https://www.autodna.pl/przykladowe-raporty/historia-pojazdu-usa-autocheck/zasady-korzystania-i-warunki-umowy
https://www.autodna.pl/przykladowe-raporty/historia-pojazdu-usa-autocheck/zasady-korzystania-i-warunki-umowy
https://www.autodna.pl/przykladowe-raporty/historia-pojazdu-usa-autocheck/zasady-korzystania-i-warunki-umowy
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0 Zdarzeń
zgłoszonych: 9 Zdarzeń pojazdu sprawdzonych:

Brak wpisów dla uszkodzeń spowodowanych przez ogień

Brak wpisów odzyskania pojazdu

Brak wpisów o kradzieży

Brak wpisów tytuł rejestracji na obszarze burzowym

Pełna historia pojazdu

Poniżej znajdują się historyczne zdarzenia dla tego pojazdu
ułożone chronologicznie. Każda rozbieżność będzie
oznaczona pogrubionym tekstem.

Data wygenerowania raportu: 2019-03-11 19:35:41 UTC
+0100
Pojazd: 2004 Mercedes-Benz SL Class SL500
(WDBSK75F74F073070)

 

Data
zdarzenia Lokalizacja Odczyt

przebiegu Źródło danych Szczegóły

2005-02-18 MIAMI, FL Departament Pojazdów
Mechaniczncyh (DMV)

ODNOWIENIE
REJESTRACJI/TYTUŁU

2006-07-26 FORT
LAUDERDALE, FL 19285 Departament Pojazdów

Mechaniczncyh (DMV)
TYTUŁ (Tytuł
#:0089800398)

2006-07-26
FORT
LAUDERDALE,
FL

Departament
Pojazdów
Mechaniczncyh
(DMV)

POJAZD ODBUDOWANY
/ ZDATNY DO
ODBUDOWY

2006-07-26
FORT
LAUDERDALE,
FL

Departament
Pojazdów
Mechaniczncyh
(DMV)

SZKODA CAŁKOWITA/Z
ODZYSKU - POJAZD Z
TYTUŁEM

2006-07-26 FORT
LAUDERDALE, FL

Departament Pojazdów
Mechaniczncyh (DMV)

POJAZD ZAREJSTROWANY /
NADANY TYTUŁ PRZEZ
FIRMĘ UBEZPIECZENIOWĄ

Słownik pojęć

Poniżej znajdują się dokładne definicje dla zdarzeń mogących znaleźć się w raporcie.
Więcej informacji dostępnych jest w pełnym Słowniku pojęć AutoCheck.

https://www.autodna.pl/przykladowe-raporty/historia-pojazdu-usa-autocheck/slownik-pojec-autocheck
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Określenie Umiejscowienie
sekcji Definicja

Odbudowany/pojazd
nadający się do
odbudowy

Tytuł i sprawdzenie
problemów

Pojazd pochodzi odzysku, został odnowiony z nowych
lub używanych części. Właściciel lub rozbudowujący
zmuszeni są do złożenia oświadczenia jakie naprawy
lub modyfikację przeszedł pojazd. Złożenie
oświadczenia w celu otrzymania tytułu
przebudowanego/odbudowanego przez DMV jest
konieczne. Pojazdy z tym tytułem również muszą
przejść inspekcję bezpieczeństwa przed
dopuszczeniem do ruchu

Szkoda całkowita/Z
odzysku

Tytuł i sprawdzenie
problemów

Pojazd z tytułem “salvage” to pojazd, który został
bardzo mocno uszkodzony lub uszkodzony w stopniu
uniemożliwiającym jego naprawę. Towarzystwo
ubezpieczeniowe deklaruje w tym przypadku “total
loss” czyli szkodę całkowitą. Firma ubezpieczeniowa
ma obowiązek ubiegania się o wydanie Certyfikatu
Odzyski. W przypadku zachowania pojazdu przez
właściciela obowiązek ten spada na niego

Warunki i Zasady AutoCheck
Ten raport oraz używanie go podlega  Warunkom i Zasadom AutoCheck . W przypadku otrzymania Raportu od dealera, powinien on dostarczyć
warunki i zasady użytkowania Raportu. Warunki i Zasady są w każdej chwili dostępne również na stronie  www.autocheck.com/terms  lub po
przez kontakt z firmą Experian: Experian Automotive C/O Customer service 955 American Lane Schaumburg IL 60173.

O AutoCheck
AutoCheck raport historii pojazdu należąca do Experian Automotive jest czołowym serwisem raportującym historię pojazdów. Jeden z
największych i najbardziej renomowanych serwisów informacji o historii pojazdów używanych na świecie, zapewniający najbardziej wiarygodne
źródła danych, baza Experian Automotive przetwarza ponad 4 miliardy rekordów dla ponad pół miliarda pojazdów. Każdy Raport Historii
pojazdu daje pewność przy transakcji kupna-sprzedaży kolejnego używanego pojazdu.

Informacja patentowa
Niektóre elementy tego raportu historii pojazdu mogą być objętem Patentem U.S. Patent 8,005,759.

https://www.autodna.pl/przykladowe-raporty/historia-pojazdu-usa-autocheck/zasady-korzystania-i-warunki-umowy
http://www.autocheck.com/terms

