Opracowano przez firmę USA CARS www.usacars.net.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i umieszczanie na innych serwisach treści pochodzącej z serwisu www.usacars.net.pl
bez zgody właściciela witryny zabronione na mocy ustawy o ochronie praw autorskich.

VIN:

2G1FT1EW9A9120013 / Numer VIN pojazdu

Year:

2010 / Rocznik modelowy

Make:

Chevrolet / Marka

Model:

Camaro SS / Model

Style/Body:

Coupe 2D / Rodzaj nadwozia

Class:

Sport Car – Touring / Wersja wyposażenia

Engine:

6.2L V8 SFI / Pojemność silnika oraz ilość cylindrów

Country of Assembly:

Canada / Kraj produkcji

Vehicle Age:

0 year(s) / Wiek pojazdu

Calculated Owners:

1 / Ilość właścicieli

Calculated Accidents:

2 / ilość wpisów, zdarzeń

Last Reported
Odometer Reading:

16,725 / Aktualny przebieg

This vehicle's AutoCheck Score / Ocena tego pojazdu według AutoCheck

The AutoCheck Score is a summary of your vehicle's history, letting you compare vehicles with ease.
Ocena AutoCheck, jest podsumowanie historii pojazdu, co pozwala łatwo porównać pojazdy.

About this vehicle's AutoCheck Score / Ocena AutoCheck tego pojazdu

This vehicle does not qualify for Buyback Protection / Pojazd ten nie kwalifikuje się do
odkupu
Unfortunately, this vehicle does not qualify for our Buyback Protection program. / Niestety, ten
samochód nie kwalifikuje się do naszego programu ochrony dobrego odkupu.
About Buyback Protection
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Section summaries / Sekcja podsumowania
The vehicle identification number you submitted has been analyzed and summary information on your car is shown
below / Numer identyfikacyjny pojazdu czy podany został przeanalizowany i skrótowe informacje na temat
swojego samochodu znajduje się poniżej
Title and ProblemCheck:
Tytuł własności i problemy:

Major title or other problem(s) reported /
Akt własności, zgłoszono problemy

OdometerCheck:
Sprawdzony licznik:

Your vehicle checks out!
Jest zgodny ze stanem faktycznym!

Vehicle Use and EventCheck:
Używanie pojazdu i zdarzenia:

Specific vehicle use(s) or events reported
Szczególne przeznaczenie pojazdu (-ów) lub zdarzeń zgłoszonych

Full History:
Pełna Historia:

Detailed information available
Dostępne szczegółowe informacje

Title and ProblemCheck /Aktem własności i problemy
Problem Reported! AutoCheck's database for this 2010 Chevrolet Camaro SS (2G1FT1EW9A9120013)
shows a negative title(s) or other problems. When reported to AutoCheck, these events can indicate serious past
damage or other significant problems, and disqualifies the vehicle for AutoCheck Buyback Protection.
Check the Vehicle Use and EventCheck for reported accidents.
Raport problemu! Bazy danych AutoCheck o tym 2010 Chevrolet Camaro SS (2G1FT1EW9A9120013) pokazuje
negatywny tytuł (-y) lub inne problemy. Kiedy zgłoszono AutoCheck, wydarzenia te mogą wskazywać na poważne
szkody w przeszłości lub innych istotnych problemach, i dyskwalifikuje pojazd do AutoCheck odkupu
chronionego. Sprawdź korzystania z pojazdów i EventCheck dla zarejestrowanych wypadków.

2
Problem(s
)
Reported:

15 Title/Problem areas checked:
15 Wpisów / Obszary problemowe sprawdzone :
No abandoned title record / Nie ma wpisu z tego tytuł
No damaged title or major damage incident record /
Brak tytułu uszkodzenia lub istotnej Szczegółu wypadku lub uszkodzenia
No fire damaged title record /
Nie był uszkodzony ogniem
No grey market title record
Nie ma szarej strefy, Szczegóły wpisu
No hail damage title record
Nie był uszkodzony gradem
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No insurance loss title or probable total loss record
Brak tytułu utraty ubezpieczenia lub prawdopodobnie reszty dokumentów
Junk or scrapped title record(s) rozbity lub złomowany, Akt własności auta
rozbitego gdzie koszt naprawy wynosi więcej niż 75% wartości auta,
niektóre stany używają tego zamiast „Salvage Title”,
nie jest to auto na złom
No manufacturer buyback/lemon title record
Kiedy producent auta odkupił auto bo usterka nie
mogła być naprawiona przez ASO. Producent mógł
naprawić auto i go ponownie sprzedać, całkowicie dobre auto
No odometer problem title record / Nie ma problemu z drogomierzem
No rebuilt/rebuildable title record / Nie odbudowano pojazdu ponownie
Salvage title or salvage auction record(s) / Tytuł auta powypadkowego
No water damaged title record / nie było po powodzi
No NHTSA crash test record / brak crash testów
No frame/unibody damage record / nie jest uszkodzone podwozie lub
karoseria
No recycling facility record / nie jest poddane recyklingu

OdometerCheck / Licznik sprawdzony
Your Vehicle Checks Out! AutoCheck examined the reported odometer readings reported to AutoCheck for this
2010 Chevrolet Camaro SS (2G1FT1EW9A9120013) and no indication of an odometer rollback or
tampering was found. AutoCheck uses business rules to determine if reported odometer readings are
significantly less than previously reported values. Not all reported odometer readings are used. Title and
auction events also report odometer tampering or breakage.
Twój pojazd Kontrolowany! AutoCheck badało i odnotowało wskazania licznika zgłaszane AutoCheck w tym
2010 Chevrolet Camaro SS (2G1FT1EW9A9120013) i nie wskazuje na cofanie drogomierza lub ingerowanie .
AutoCheck używa reguł biznesowych w celu ustalenia, czy zgłaszane wskazania licznika zgodne ze stanem
faktycznym. Nie wszystkie zgłaszane wskazania licznika przebiegu są wykorzystywane. Tytuł i wydarzeńia aukcji
również sprawozdanie drogomierza włamania lub zerwania.

0 Problem(s) Reported: Mileage Date Reported
5

07/01/2009

5

07/27/2009

16,725 02/26/2010
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Vehicle Use and EventCheck / Używanie samochodów i EventCheck
Information Reported! AutoCheck shows additional vehicle uses or events reported to AutoCheck for this 2010
Chevrolet Camaro SS (2G1FT1EW9A9120013). This includes reported vehicle uses such as rental or
lease, and events such as whether the vehicle has been reported to have had a loan/lien or a duplicate title
issued. Other events show if the vehicle has a reported accident and how many calculated accidents or if it
has been reported stolen or repossessed. It is recommended to have pre-owned vehicles inspected by a third party
prior to purchase.
Informacje przekazane! AutoCheck pokazuje dodatkowego wykorzystania pojazdu lub zdarzeń zgłoszonych do
AutoCheck w tym 2010 Chevrolet Camaro SS (2G1FT1EW9A9120013). Dotyczy to również zgłoszeń pojazdu,
takich jak najem lub dzierżawę, czy pojazd został zgłoszony do pożyczki / zastawu lub duplikatu wydania tytułu.
Inne wydarzenia pokazują, jeżeli pojazd nie posiada zgłoszonych awarii i ilość awarii lub jeżeli została zgłoszona
kradzież lub odzyskane. Zaleca się, aby skontrolować pojazd przez osobę trzecią przed zakupem.

0 Event(s) Reported
0 zgłoszonych wpisów

6 Vehicle uses checked: / 6 Sprawdzone używanie pojazdu
No fleet, rental and/or lease use record / nie był w lizingu wypożyczalni
No taxi use record / nie był używany jako taxi
No police use record / nie był uzywany w policji
No government use record / Nie ma wpisu wykorzystania przez rząd
No livery use record / Nie ma wpisu wykorzystania przez liberii
No driver education record / Nie ma wpisu wykorzystania przez naukę jazdy

2 Event(s) Reported:
2 zgłoszonych wpisów

9 Vehicle events checked: / 9 Sprawdzone używanie pojazdu
2 Accident record(s) reported through accident data sources
2 zapis wypadkowe (s), zgłaszane przez źródła danych o wypadkach
No corrected title record / Nie ma zapisów sprostowania tytuł własności
No duplicate title record / Nie ma zapisów o duplikacie tytułu własności
No emission/safety inspection record / Nie ma emisji / zapis kontroli
bezpieczeństwa
Loan/Lien record(s) / nie ma zapisu o pożyczkach
No fire damage incident record / nie ma zapisu o uszkodzeniu ogniem
No repossessed record / nie ma zapisu o odzyskaniu
No theft record / nie ma zapisu o kradzieży
No storm area registration/title record / nie ma zapisu o sztormie, burzy
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Full History
Below are the historical events for this vehicle listed in chronological order. Any discrepancies will be in bold text.
Poniżej spis wydarzeń historycznych dla tego pojazdu wymienione w porządku chronologicznym. Wszelkie
rozbieżności są pogrubioną czcionką.

Report Run Date 2010-03-13 10:24:51.685 EST
Vehicle: 2010 Chevrolet Camaro SS (2G1FT1EW9A9120013)
Event date
/
Data
zdarzenia

Location /
Lokalizacja

Odometer
reading /
Odczyt
licznika

Data Source
/ Źródło danych

Details / Szczegóły

07/01/2009 KINGSLAND, 5
TX

Service Contract
Company / Umowa
serwisowa firmy

SERVICE CONTRACT ISSUED / / Umowa
serwisowa wydana

07/11/2009 AUSTIN, TX

Motor Vehicle Dept. /
Wydział komunikacji

REGISTRATION EVENT/RENEWAL
/Rejestracja wykonana / DATA Zdarzenia

07/27/2009 KINGSLAND, 5
TX

Motor Vehicle Dept. /
Wydział komunikacji

TITLE (Title #:22731540007081553)(Lien
Reported) / Numer aktu własności, raport
sporządzono

10/26/2009

Accident Source /
Źródło wypadkowe

ACCIDENT OR VEHICLE DAMAGE
REPORTED: FRONT CENTER / WYPADEK
LUB USZKODZENIE POJAZDU
ZGŁOSZONO: centralnie z przodu

01/13/2010

Accident Source /
Źródło wypadkowe

ACCIDENT OR VEHICLE DAMAGE
REPORTED: RIGHT SIDE / WYPADEK LUB
USZKODZENIE POJAZDU ZGŁOSZONO:
prawa strona

02/26/2010 AUSTIN, TX 16,725

Motor Vehicle Dept. /
Wydział komunikacji

TITLE (Title #:29727040233123647)
JUNK VEHICLE
SALVAGE / rozbity , Akt własności auta
rozbitego, (Junk) niektóre stany używają
zamiast „Salvage Title”, nie jest to auto na
złom

This Vehicle's Glossary / Słownik samochodowy
Below are the specific definitions for events that appear in this vehicle's report.
More information is available in the full AutoCheck glossary.
Poniżej znajdują się szczegółowe definicje zdarzeń, które pojawiają się w tym pojeździe raportu.
Więcej informacji dostępnych jest w pełny słownik AutoCheck.
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Term /
Określenie

Section
Location /
Sekcja
lokalizacja

Definition / Definicja

Junk

Title and
ProblemCheck /
Tytuł własności,
sprawdź
problem

The vehicle’s parts have been salvaged for reuse and the remainder of the vehicle
has been destroyed or scrapped. This vehicle has been declared a total loss, is not
road worthy and should not be titled again for use on the road.
Części pojazdu, które zostały uratowane do ponownego użycia, a pozostała część
pojazdu została zniszczona lub złomowaniem. Pojazd ten został ogłoszony jako
utracony, i nie powinien być zatytułowany ponownie do użytku na drogach.

Salvage

Title and
ProblemCheck /
Tytuł własności,
sprawdź
problem

A salvage vehicle is a vehicle that has been wrecked or damaged beyond repair;
declared a total loss by the insurer; or declared a total loss by reason of theft. When
an insurance company as a result of a total loss settlement acquires a vehicle, the
insurance company must apply for a Salvage Certificate. If the owner retains
possession of a salvage vehicle, the owner must obtain a Salvage Certificate before
receiving a total loss statement from the insurance company.
Pojazdem SALVAGE jest pojazd, który został zniszczony lub uszkodzony do
odbudowy. Po naprawie oświadczył całkowita utrata przez ubezpieczyciela lub
zgłoszone całkowite straty z powodu kradzieży. Kiedy firma ubezpieczeniowa w
wyniku całkowitego rozliczenia strat nabywa pojazd, firma ubezpieczeniowa musi
wystąpić o Salvage Certificate. Jeżeli właściciel zachowuje prawo do posiadania
pojazdu do odbudowy, właściciel musi uzyskać Salvage Certificate przed
otrzymaniem wszystkich strat z firmy ubezpieczeniowej.

Loan/Lien Vehicle Use and
EventCheck /
Korzystanie z
pojazdów i
zdarzeń
Sprawdź

A loan/lien is the legal right to take and hold or sell the vehicle of a debtor as
security or payment for a debt. Normally, a vehicle will have a lien due to a loan or
unpaid repair bill against the vehicle. Check with the seller to ensure that the lien
has been satisfied.
Pożyczki / zastawu jest prawo do podejmowania i przytrzymania lub sprzedaży
pojazdu dłużnika zabezpieczenia lub płatności za dług. Normalnie, pojazd będzie
miał zastaw z powodu niezapłaconego rachunku pożyczki lub naprawy pojazdu.
Sprawdź u sprzedającego w celu zapewnienia, że zastaw został spłacony.

Vehicle Use and
Accident or EventCheck /
Vehicle
Korzystanie z
Damage
pojazdów i
zdarzeń
Sprawdź

Reported accidents or damage events are a result of vehicle collisions or other noncollision incidents such as vandalism or theft. Not all accidents or damage events
are reported to AutoCheck. Certain accident or damage events are reported by the
source to have resulted in minor, moderate or severe damage to the vehicle, or the
events are calculated by AutoCheck to have resulted in minor, moderate or severe
damage based on the information reported. It is recommended to have pre-owned
vehicles inspected by a third party prior to purchase.
Zarejestrowanych wypadków lub zdarzeń szkody w wyniku zderzenia pojazdu lub
innych zdarzeń takich jak kolizja wandalizmu lub kradzieży. Nie wszystkie
wypadki lub zdarzenia szkody zostały zgłoszone AutoCheck. Niektóre awarii lub
uszkodzenia zdarzenia są zgłaszane przez źródła niewielkie. Umiarkowane lub
ciężkie uszkodzenie pojazdu lub zdarzenia są wliczane przez AutoCheck do
uszkodzeń niewielkich, umiarkowane lub poważne szkody wpisane są w oparciu o
informacje przekazane . Zaleca się, aby kolejny nabywca pojazdów skontrolował
przez osobę trzecią przed zakupem.
Za błędy w tłumaczeniu firma nie odpowiada !

