
1. NISSAN LEAF GD 462GX 

INFORMACJE PODSTAWOWE: 

Marka i typ pojazdu: Nissan Leaf 

Numer rejestracyjny: GD 462GX 

Rok produkcji: 2013 

Przebieg w km: 55 342 km 

Cena wywoławcza: 49 900 brutto 

Nr identyfikacyjny (VIN): SJNFAAZE0U6000739 

Kolor: biały 

Rodzaj napędu: elektryczny 

Rodzaj silnika: elektryczny 

Prędkość maksymalna: 144 km/h 

Przyspieszenie (0 – 100 km/h) [s]: 11,5s 

Zasięg: 140km 

Pojemność akumulatora: 24,0 kWh 

Ładowarka: SAE J1772 (IEC Typ 1); CHAdeMO 

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna 

Rodzaj nadwozia: Hatchback; 5 drzwiowy; 

Badanie techniczne ważne do: 14.12.2019 

WYPOSAŻENIE:  

 ABS – system zapobiegający blokowaniu kół 

 Kamera cofania 

 Immobilizer – system elektronicznej kontroli toru jazdy ESP 

 Wszystkie szyby elektryczne 

 Dzielona tylna kanapa 

 Światła przeciwmgielne przednie 

 Klimatyzacja automatyczna 

 Radio CD / MP3 

 Isofix 

 System głośnomówiący 

 Wielofunkcyjna kierownica 

 Czujniki parkowania 

 Ogrzewania siedzenie kierowcy 

 Samochód posiada komplet opon zimowych i letnich 

WADY I USTERKI: 

 Drzwi przednie prawe – punktowe wgniecenie w części dolnej, lakier miejscowo 

porysowany 

 Drzwi tylne prawe – porysowany lakier w części środkowej 

 Błotnik tylny prawy – miejscowo wgnieciony w części tylnej 

 Drzwi tylne lewe – powierzchniowo porysowane w części środkowej tylnej 

 Drzwi przednie lewe – łagodnie porysowane w części tylnej dolnej 

 Zderzak tylny – porysowany prawy narożnik 



 Błotnik przedni lewy – przetarty w części przedniej z ubytkami lakieru, poszycie 

powgniatane i odkształcone w części przedniej nadkola 

 Zderzak przedni – pęknięty w części dolnej prawej, ostro porysowany w części lewej 

 Nakładka progu prawego spękany i złuszczony lakier w części środkowej 

 

 

 

 



NISSAN LEAF GD763GJ 

INFORMACJE PODSTAWOWE: 

Marka i typ pojazdu: Nissan Leaf 

Numer rejestracyjny: GD 763GJ 

Rok produkcji: 2013 

Przebieg w km: 63 624 km 

Cena wywoławcza: 47 500,00 brutto 

Nr identyfikacyjny (VIN): SJNFAAZE0U6001754 

Kolor: niebieski 

Rodzaj napędu: elektryczny 

Rodzaj silnika: elektryczny 

Prędkość maksymalna: 144 km/h 

Zasięg: 140km 

Pojemność akumulatora: 24,0 kWh 

Ładowarka: SAE J1772 (IEC Typ 1); CHAdeMO 

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna 

Rodzaj nadwozia: Hatchback; 5 drzwiowy; 

Badanie techniczne ważne do: 30.06.2020 

WYPOSAŻENIE:  

 ABS – system zapobiegający blokowaniu kół 

 Kamera cofania 

 Immobilizer – system elektronicznej kontroli toru jazdy ESP 

 Wszystkie szyby elektryczne 

 Szyby atermiczne 

 Tempomat 

 Wskaźnik temperatury zewnętrznej 

 Wycieraczka szyby tylnej  

 Zamek centralny 

 Dzielona tylna kanapa 

 Światła przeciwmgielne przednie 

 Komputer pokładowy 

 Kurtyny powietrzne boczne 

 Klimatyzacja automatyczna 

 Radio CD / MP3 

 Isofix 

 System głośnomówiący 

 Wielofunkcyjna kierownica 

 Czujniki parkowania 

 Ogrzewania siedzenie kierowcy 

 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie 

 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy 

 Poduszki powietrzne boczne przednie 

 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera 



WADY I USTERKI 

 Drzwi tylne lewe – miejscowo zarysowane w części środkowej 

 Drzwi przednie prawe – porysowane pod klamką 

 Pokrywa przednia – punktowe odpryski lakieru 

 Lusterko prawe – obudowa zarysowana 

 Błotnik tylni lewy – łagodnie wgnieciony i przytarty w znacznej powierzchni 

 Zderzak przedni – pokaleczony w części lewej przy reflektorze p-mgielnym 

 Zderzak tylny – miejscowo odkształcony w części środkowej lewej 

 

 



NISSAN LEAF GD 761GJ 

INFORMACJE PODSTAWOWE: 

Marka i typ pojazdu: Nissan Leaf 

Numer rejestracyjny: GD 761GJ 

Rok produkcji: 2013 

Przebieg w km: 50 590 km 

Cena wywoławcza: 50 600,00 brutto 

Nr identyfikacyjny (VIN): SJNFAAZE0U6001733 

Kolor: biały 

Rodzaj napędu: elektryczny 

Rodzaj silnika: elektryczny 

Prędkość maksymalna: 144 km/h 

Zasięg: 140km 

Pojemność akumulatora: 24,0 kWh 

Ładowarka: SAE J1772 (IEC Typ 1); CHAdeMO 

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna 

Rodzaj nadwozia: Hatchback; 5 drzwiowy; 

Przebieg w km: 50 590 km 

Badanie techniczne ważne do: 16.07.2020 

WYPOSAŻENIE:  

 ABS – system zapobiegający blokowaniu kół 

 Immobilizer – system elektronicznej kontroli toru jazdy ESP 

 Wszystkie szyby elektryczne 

 Szyby atermiczne 

 Tempomat 

 Wskaźnik temperatury zewnętrznej 

 Wycieraczka szyby tylnej  

 Zamek centralny 

 Dzielona tylna kanapa 

 Światła przeciwmgielne przednie 

 Komputer pokładowy 

 Kurtyny powietrzne boczne 

 Klimatyzacja automatyczna 

 Radio CD / MP3 

 Isofix 

 System głośnomówiący 

 Wielofunkcyjna kierownica 

 Czujniki parkowania 

 Ogrzewania siedzenie kierowcy 

 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie 

 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy 

 Poduszki powietrzne boczne przednie 

 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera 



WADY I USTERKI:  

 Pokrywa przednia – pojedyncza rysa na lakierze w części środkowej; 

 Drzwi przednie prawe – pojedyncze zarysowania i przetarcia w części środkowej tylnej; 

 błotnik przedni prawy - pojedyncze zarysowanie w części środkowej; 

 dach oraz spojler tylny – punktowe rdzawe napylenia/wykwity  

 drzwi przednie lewe - tylna krawędź obity lakier, odpryski; 

 drzwi tylne lewe. Pojedyncza rysa w części środkowej przedniej 

 zderzak przedni – punkowe odpryski. u części lewej miejscowe zarysowanie: 

 obudowa lusterka lewego - zarysowania 

   

 



NISSAN LEAF GD 765GJ 

INFORMACJE PODSTAWOWE: 

Marka i typ pojazdu: Nissan Leaf 

Numer rejestracyjny: GD 765GJ 

Rok produkcji: 2013 

Przebieg w km: 49 698 km 

Cena wywoławcza: 54 790,00 brutto 

Nr identyfikacyjny (VIN): SJNFAAZE0U6001122 

Kolor: niebieski 

Rodzaj napędu: elektryczny 

Rodzaj silnika: elektryczny 

Prędkość maksymalna: 144 km/h 

Zasięg: 140km 

Pojemność akumulatora: 24,0 kWh 

Ładowarka: SAE J1772 (IEC Typ 1); CHAdeMO 

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna 

Rodzaj nadwozia: Hatchback; 5 drzwiowy; 

Badanie techniczne ważne do: 11.09.2020 

WYPOSAŻENIE:  

 ABS – system zapobiegający blokowaniu kół 

 Immobilizer – system elektronicznej kontroli toru jazdy ESP 

 Wszystkie szyby elektryczne 

 Szyby atermiczne 

 Tempomat 

 Wskaźnik temperatury zewnętrznej 

 Wycieraczka szyby tylnej  

 Zamek centralny 

 Dzielona tylna kanapa 

 Światła przeciwmgielne przednie 

 Komputer pokładowy 

 Kurtyny powietrzne boczne 

 Klimatyzacja automatyczna 

 Radio CD / MP3 

 Isofix 

 System głośnomówiący 

 Wielofunkcyjna kierownica 

 Czujniki parkowania 

 Ogrzewania siedzenie kierowcy 

 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie 

 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy 

 Poduszki powietrzne boczne przednie 

 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera 



WADY I USTERKI:  

 Drzwi tylne lewe – pojedyncze zarysowanie lakieru w części środkowej 

 Błotnik tylny lewy – pojedyncza rysa w części środkowej 

 Tapicerka drzwi przednich lewych – miejscowe przytarcie na podłokietniku 

 Tapicerka dachu – zabrudzona w części tylnej 

 Kołpaki kół – pokaleczone na krawędziach 

 

 



NISSAN LEAF GD 081MR 

INFORMACJE PODSTAWOWE: 

Marka i typ pojazdu: Nissan Leaf 

Numer rejestracyjny: GD 081MR 

Rok produkcji: 2016 

Przebieg w km: 23 292 km 

Cena wywoławcza: 71 207,00 brutto 

Nr identyfikacyjny (VIN): SJNFAAZE0U6055902 

Kolor: biały 

Rodzaj napędu: elektryczny 

Rodzaj silnika: elektryczny 

Prędkość maksymalna: 144 km/h 

Zasięg: 170km 

Pojemność akumulatora: 30,0 kWh 

Ładowarka: SAE J1772 (IEC Typ 1); CHAdeMO 

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna 

Rodzaj nadwozia: Hatchback; 5 drzwiowy; 

Badanie techniczne ważne do: 04.11.2020 

WYPOSAŻENIE:  

 ABS – system zapobiegający blokowaniu kół 

 Immobilizer – system elektronicznej kontroli toru jazdy ESP 

 Wszystkie szyby elektryczne 

 Dzielona tylna kanapa 

 Światła przeciwmgielne przednie 

 Klimatyzacja 

 Klimatyzacja automatyczna 

 Nawigacja GPS 

 Radio CD / MP3 

 Isofix 

 System głośnomówiący 

 Wielofunkcyjna kierownica 

 Czujniki parkowania 

 Kamera cofania 

 Ogrzewania siedzenie kierowcy 

 Tempomat 

 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy 

 Poduszki powietrzne boczne przednie 

 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera 

  



 



VW E-UP 

INFORMACJE PODSTAWOWE: 

Marka i typ pojazdu: VW e-UP 

Numer rejestracyjny: GD 041MU 

Rok produkcji: 2016 

Przebieg w km: 8 091 km 

Cena wywoławcza: 56 032,00 brutto 

Nr identyfikacyjny (VIN): WVWZZZAAZHD900595 

Kolor: biały 

Rodzaj napędu: elektryczny 

Rodzaj silnika: elektryczny 

Prędkość maksymalna: 130 km/h 

Zasięg: 150km 

Pojemność akumulatora: 18,0 kWh 

Ładowarka: Typ 2/Mennekes; CCS Combo2 

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna 

Rodzaj nadwozia: Hatchback; 5 drzwiowy; 

Badanie techniczne ważne do: 14.12.2019 

WYPOSAŻENIE:  

 ABS 

 ESP 

 El. szyby przód 

 Dzielona tylna kanapa 

 Klimatyzacja 

 Klimatyzacja automatyczna 

 Radio CD / MP3 

 System głośnomówiący 

 Wielofunkcyjna kierownica 



 

 

  


