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Marka: FIAT 

Model pojazdu: Doblo Cargo 1.9 M-jet Mr’06 MAXI 

Rok prod: 2007 

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t* 

 

Nr identyfikacyjny (VIN) ZFA22300005517193 

Data ważności badania technicznego                                                  2018/06/20 

Wskazane drogomierza                         107311 km 

Okres eksploatacji pojazdu (07/05/15-

17/07/03)  
122 mies. 

Charakter wykorzystania                         Ambulans sanitarny P 

Dop. masa całk. 2180kg 

Rodzaj nadwozia 
Furgon wydłużony 4 drzwiowy 2 

osobowy 

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia 

biegów 
2 / przedni (4x2) / manualna 

Rozstaw osi 2963 mm 

Rodzaj silnika Z zapłonem samoczynnym 

Pojemność / Moc silnika 1910 ccm / 77kW (105KM) 

Doładowanie Turbosp. z chłodn. Powietrza 

Liczba cylindrów / Układ cylindrów 4 / rzędowy 

Norma spalin E4 

 

 

Nazwa elementu wyposażenia 

1. Zabudowa ambulans P AMZ Kutno 

2. Wyposażenie ambulansu 

 

 

Nazwa elementu wyposażenia 

1. Drzwi boczne prawe przesuwne 

2. Drzwi tylne dwuskrzydłowe, asymetryczne, pełne 

3. Fartuchy p/błotne tylne 

4. Gniazdo 12V dodatkowe 

5. Immobilizer 

6. Kolumna kierowcy regulowana 

7. Komputer pokładowy 

8. Korek wlewu paliwa zamykany na klucz 

9. Listwy boczne 

10. Obrotomierz 

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU  

 

WYPOSAŻENIE SPECJALNE 

 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 
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11. Ogrzewanie z zamkniętym obiegiem powietrza 

12. Oświetlenie przestrzeni bagażowe 

13. Pasy bezpieczeństwa trzypunk. bezwład. z regulacją mocowania 

14. Poduszka powietrznia kierowcy + napinacze pasów bezp. 

15. Przegroda przestrzeni bagażowej  

16. Przygotowanie do montażu radio 

17. System p/pożarowy Fire Prevention System FPS 

18. Szyby termiczne 

19. Światła z regulacją kąta pochylenia 

20. Światło dodatkowe STOP 

21. Uchwyty do mocowania ładunków 

22. Wspomaganie układy kierowniczego 

23. Zawieszenie wzmocnione 

24. Zegar cyfrowy 

 

Nazwa elementu wyposażenia 

1. Drzwi tylne asymetr. dwuskrzy. + szyba tylna ogrz. 

2. Klimatyzacja 

3. Radioodtwarzacz + 2 głośniki 

4. Zamek centralny zdalnie sterowany 

 

 

Koło Marka, typ 
Zużycie 

[%] 

Przednie lewe BRIDGESTONE  175/75 R14 99T            DURAVIS R 630 TL 30 

Przednie prawe BRIDGESTONE  175/75 R14 99T            DURAVIS R 630 TL 30 

Tylne lewe BRIDGESTONE  175/75 R14 99T            DURAVIS R 630 TL 30 

Tylne prawe BRIDGESTONE  175/75 R14 99T            DURAVIS R 630 TL 30 

 

 

 

Nadwozie: drzwi tyłu nadwozia: prawe skrzydło – niewielkie wgięcie, lewe skrzydło – 

niewielkie zagięcie w cz. dolnej, powierzchniowej korozji; wykładzina zderzaka tył – 

porysowana, zamocowane trwale blachy prowadnic noszy; próg lewy – uszkodzona powłoka 

lakiernicza, niewielkie zagięcie muldy drzwi lewy przód; błotnik prawy tył – ubytek powłoki 

– na rancie wykroju koła, korozja powierzchniowa; lampa zespolona lewy tył – uszkodzona, 

nieprawidłowe osadzona, atrapa lampy – pęknięta; nadwozie – liczne drobne uszkodzenia 

i zarysowania; pojazd oklejony z zewnętrz folią w standardzie ambulansu typ P 

z dodatkowymi znakami graficznymi dotyczącymi użytkownika pojazdu. Grubość powłoki 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE I OGUMIENIA 

STAN TECHNICZNY POJAZDU 
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lakierniczej na poszyciach elementów zewnętrznych mierzona poza powierzchnia oklejenia 

zawiera się w przedziale 100 – 150 um.  

Stach techniczny pojazdu: mechanizm sprzęgła – znamiona zużycia, w warunkach oględzin 

pojazdu przedstawionego do wyceny (pozawarsztatowych) nie stwierdzono innych 

znaczących nieprawidłowości. 

Wnętrze pojazdu: kabina pasażerska – ślady intensywnego użytkowania, fotel kierowcy – 

rozdarte poszycie siedziska i oparcia, pęknięta osłona boczna; drzwiczki schowka – 

porysowane. 

Pozostałe: 

Serwisowanie – pojazd posiada książkę serwisową, udokumentowane przeglądy z ASO Fiat 

Autokrak: 02.2009 – 22771km, 02.2010 – 340000km, 02.2011 – 47599km, 02.2012 – 

59810km. W komorze silnika wklejka z serwisu wymiany oleju 20.06.2017 – 107145 km 

wykonane poza ASO – Auto Hobby Kraków. Instrukcja obsługi, dwa kluczyki, karta pojazdu, 

dowód rejestracyjny – w rubryce przeznaczenie wpisane: sanitarne, kategoria homologacyjna 

–M1 

Pojazd zakupiony przez obecnego właściciela w 2007 jako nowy u dystrybutora Fiata Polinar 

S.A. Kraków. Zakupiony pojazd wg oświadczenia był w momencie zakupu przystosowany do 

użytkowania jako ambulans i wyposażony. Zabudowa wykonana przez firmę AMZ Kutno 

(tabliczka znamionowa : PL335200 Etap2, Nr identyfikacyjny: 045/2007, typ 223/S.C.).  


