
Prověření historie vozidla
pro klienty Generali České pojišťovny

Vozidlo ŠKODA OCTAVIA

VIN TMBGE61Z272119893

Vygenerováno 30. 10. 2020 14:48:36

Vyrobeno pro trh Německo

V ČR registrováno jako Ojeté

Strana řízení Levostranné

Rozdíl mezi datem výroby a 1. registrací 0 – 12 měsíců

Kontrola odcizení Není evidováno jako odcizené v ČR

Aktuálně v leasingu / úvěru / zástavě Není financováno

Záznamy o historii vozidla v systému AUTOTRACER

Poškození vozidla A N O

0 x
Výměna čelního

skla

0 x
Malá škoda

do 20 000 Kč

2 x
Střední škoda

do 100 000 Kč

0 x
Velká škoda

nad 100 000 Kč

0 x
Totální škoda

Poškození z evropských databází A N O

Kontrola najetých kilometrů 10 záznamů období 06/2008 - 10/2018

Fotky a inzerce 1 záznam období 08/2017 - 08/2017

Předchozí prověřování Cebia Prověření nalezeno

V systému AUTOTRACER lze kromě výše uvedeného prověřit také servisní historii, skutečný rok výroby vozidla, seznam jeho výbavy či

další technické údaje (jsou-li záznamy dostupné).

Získejte kompletní prověření za akční cenu 350 Kč
(běžná cena 499 / 599 Kč v závisloti na počtu informací k VIN)

Pro prověření historie vozidla použijte QR kód nebo Váš slevový kód G245753507606

zadejte VIN vozidla na www.autotracer.cz Platnost kódu do 01. 12. 2020

a při platbě použijte uvedený slevový kód.

Dodavatelem dat do systému AUTOTRACER je společnost Cebia, spol. s r.o. Dodavatel ani Generali Česká pojišťovna a.s. neodpovídá za chyby či

nedostatky dat uložených třetími osobami v databázích systému AUTOTRACER, ani za jejich úplnost a aktuálnost. Více o podmínkách

www.autotracer.cz

Mějte auto v mobilu

Mobilní aplikace Carolina

wwww.carolina.cz

Cebia, spol. s r.o.

Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4

+420 222 207 111

Online prověření vozu

wwww.autotracer.cz

autotracer@cebia.cz

Generali Česká pojišťovna a.s.

wwww.generaliceska.cz/provereni-vozu

https://zkontrolujsiauto.cz/?vin=TMBGE61Z272119893&utm_source=generali&utm_medium=kupon&utm_content=affiliate&utm_campaign=G245753507606
https://www.cebia.cz/files/vseob_podm_atr.pdf
tel:+420222207111
https://wwww.autotracer.cz
mailto:cebia@cebia.cz
https://wwww.carolina.cz
https://wwww.generaliceska.cz/provereni-vozu


KLIENTSKÝ KUPON

Zabezpečení vozidla pískováním skel
SBZ OCIS se slevou 50 %
pro klienty Generali České pojišťovny

Značka a typ vozidla

VIN (číslo karoserie)

Nejrozšířenější

zabezpečení vozidla v ČR

30krát snižuje riziko

odcizení vozidla

Vyvinuto ve spolupráci

s Policií ČR

Pískování skel představuje nejjednodušší způsob, jak zabezpečit auto proti krádeži.

Pro zloděje jsou pískovaná skla výraznou překážkou při změně identity vozidla.

Vůz s vypískovaným kódem na sklech je pro zloděje složité prodat, proto se takovým

vozům zpravidla vyhýbají.

Více informací na www.cebia.cz

Postup objednání

1. Na www.cebia.cz/APC nebo pomocí Q R kódu vyhledejte pro Vás nejvhodnější Autorizované pracoviště Cebia

2. Telefonicky dohodněte termín přistavení vozidla

3. Na pracoviští předložte tento KLIENTSKÝ KUPON

4. V ceně služby je zahrnuto značení 6 skel a vylepení 2 etiket OCIS

5. Po provedení značení skel obdržíte OSVĚDČENÍ o registraci vozidla do Systému OCIS a identifikační kartu

6. Cenu za provedení značení skel uhradíte v Autorizovaném pracovišti Cebia
www.cebia.cz/APC

Cena za služby po uplatnění slevy 50 % 1 700 Kč 850 Kč vč.DPH

Cenu uhradíte v Autorizovaném pracovišti Cebia

Kupon vydává Cebia, spol. s r.o., a opravňuje držitele k provedení pískování skel SBZ OCIS na uvedené vozidlo v Autorizovaných

pracovištích Cebia včetně registrace do Systému OCIS. Platnost kuponu: 30. 10. 2021

Mějte auto v mobilu

Mobilní aplikace Carolina

wwww.carolina.cz

Cebia, spol. s r.o.

Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4

+420 222 207 666

Online prověření vozu

wwww.autotracer.cz

autotracer@cebia.cz

Generali Česká pojišťovna a.s.

wwww.generaliceska.cz/provereni-vozu

https://cebia.cz
https://www.cebia.cz/APC
https://cebia.cz/APC
tel:+420222207666
https://wwww.autotracer.cz
mailto:cebia@cebia.cz
https://wwww.carolina.cz
https://wwww.generaliceska.cz/provereni-vozu

