
LANCIA Delta Hatchback

Data weryfikacji  21.10.2020

Numer rejestracyjny

SY4943L
Numer VIN

ZAL84400001008687
Data pierwszej rejestracji

26.09.2008

 Dane

 Informacje podstawowe
Rok produkcji / Aktualny wiek pojazdu 2008 / 12 lat(a)

Typ pojazdu Samochód osobowy

Ilość miejsc 5 siedzących

Rodzaj napędu Przód

Rodzaj paliwa   Benzyna

 LPG

Rodzaj nadwozia Hatchback

Moc silnika 88 kW (120 KM)

Pojemność silnika 1368 cm³

Lata produkcji Od 2008

 Dane rejestracyjne
Sprowadzony z zagranicy w 2020

Status rejestracji Zarejestrowany

Pojazd zarejestrowano na Osobę fizyczną (1 Osobę)

Miasto rejestracji Bytom

Pojazd aktualnie zarejestrowany jest w województwie śląskie

Liczba dotychczasowych właścicieli w Polsce 2

Liczba dotychczasowych właścicieli 2

Polisa OC Aktualna do 25.08.2021

Badanie techniczne Aktualne do 16.10.2021

Rejestr Zastawów Skarbowych Nie figuruje
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 Silnik
Silnik 1.4 l, ilość cylindrów: 4, liczba zaworów:

16

Pojemność silnika 1368 cm³

Moc silnika / przy obr/min 88 kW (120 KM) / 5000 obr/min

Maksymalny moment obrotowy / przy obr/min 206 / 1750

Przyspieszenie 0-100 km/h 9,8 s

Maksymalna prędkość 195 km/h

Wtrysk paliwa

Liczba cylindrów 4

Liczba zaworów 16

Średnica cylindra × skok tłoka 72 × 84 mm

Stopień sprężania 10,0 : 1

Norma emisji spalin Euro 4

 Hamulce
Rodzaj hamulców (przód) Tarczowe wentylowane

Rodzaj hamulców (tył) Tarczowe

Grubość tarcz hamulcowych (przód) 22 mm

Grubość tarcz hamulcowych (tył) 10 mm

Średnica tarcz hamulcowych (przód) 284 mm

Średnica tarcz hamulcowych (tył) 251 mm
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https://carq.pl/redirect?url=https%3A%2F%2Fcuk.pl%2Fsamochod%2Fkalkulator_oc_i_ac%3Futm_source%3Dcarq%26utm_medium%3Dreferral%23danepojazdu%3D%257BRokProdukcji%3A2008%2CMarkaPojazdu%3A%22LANCIA%22%2CModelPojazdu%3A%22DELTA%22%2CLiczbaMiejscSiedzacych%3A5%2CRodzajPaliwa%3A%22PLPG%22%2CPojemnoscSilnika%3A1368%2CMoc%3A88%2CNumerRejestracyjny%3A%22SY4943L%22%2CVIN%3A%22ZAL84400001008687%22%2CDataPierwszejRejestracji%3A%222008-09-26T00%3A00%3A00Z%22%2CAktualnyPrzebieg%3A145018%257D%26pochodzenie%3D16


 Przebieg
Przebieg na dzień 16.10.2020 144 854 km

Przybliżony stan licznika aktualnie 145 019 km

 Paliwo
Rodzaj paliwa   Benzyna

 LPG

Zużycie paliwa w trybie mieszanym 6,6 l/100km

Zużycie paliwa w mieście 8,7 l/100km

Zużycie paliwa w trasie 5,4 l/100km

Średni koszt przejazdu w trybie mieszanym  29.11  30.89

Średni koszt przejazdu w mieście  38.37  40.72

Średni koszt przejazdu w trasie  23.81  25.27

Pojemność zbiornika 58 l

Zasięg w trybie mieszanym 878.79 km

Zasięg w mieście 666.67 km

Zasięg w trasie 1074.07 km

 
Sprawdź gdzie kupisz najtaniej paliwo

Skorzystaj z oferty przygotowanej specjalnie dla
Ciebie

 Sprawdź teraz 

 Opony
Przód 225/45 R17 (rozmiar opcjonalny)

205/55 R16 (rozmiar oryginalny)

Tył 225/45 R17 (rozmiar opcjonalny)
205/55 R16 (rozmiar oryginalny)

 Sprawdź ile kosztują opony i felgi do Twojego pojazdu
Skorzystaj z oferty przygotowanej specjalnie dla Ciebie

 Sprawdź teraz 
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https://carq.pl/autos/7bc5803c-b95d-4107-a02a-1d22969db1a3/partners_offer/fuels
https://carq.pl/autos/7bc5803c-b95d-4107-a02a-1d22969db1a3/partners_offer/tires


 Wymiary
Długość 4520 mm

Wysokość 1499 mm

Szerokość 1797 mm

Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) 380 l

Zwis przedni 1017 mm

Zwis tylny 803 mm

Prześwit 133 mm

Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) 1320 kg

Liczba osi 2
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 Historia pojazdu

Pojazd sprowadzony w 2020 roku.

2008
Rok Produkcji

2020
Pojazd sprowadzony

26.09.2008
Pierwsza rejestracja za granicą

12.03.2020
Pierwsza rejestracja w Polsce
Termin następnego badania technicznego: 18.09.2020

12.03.2020
Pierwszy właściciel w Polsce (pozostał właścicielem do 02.10.2020)
Właściciel: osoba fizyczna
Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: mazowieckie

25.09.2020
Nabycie pojazdu

02.10.2020
Zmiana właściciela
Właściciel: osoba fizyczna
Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: śląskie

16.10.2020
Nabycie pojazdu

16.10.2020
Okresowe badanie techniczne (ważne do 16.10.2021)
Wynik badania: pozytywny
Numer SKP: KR/082/P
Odczytany stan drogomierza: 144 854 km
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Zastrzeżenie

Weryfikacja doste ̨pnych danych pojazdu jest BEZPŁATNA. Prezentowane dane weryfikacji
pojazdu oraz informacje zawarte w dokumencie (zwane dalej “raportem”) nalez ̇y traktowac ́
jako wyjs ́ciowy zestaw pogla ̨dowy. Wykorzystywanie raportu odbywa sie ̨ na wyła ̨czna ̨
odpowiedzialnos ́c ́ i własne ryzyko Uz ̇ytkownika. Raport został wygenerowany na podstawie
informacji zgodnych z posiadanym aktualnie zbiorem danych i stanem na dzien ́ weryfikacji
w Centralnej Ewidencji Pojazdo ́w.

Podstawa prawna: Art. 80a ust. 2 i art. 80cb ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –
Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1260).

 carQ.pl

Ściągnij naszą aplikację ze
skanerem kodów
Pobierz aplikacje ̨ i bez ograniczen ́
sprawdzaj pojazdy korzystaja ̨c ze
skanera kodu w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu.
Błyskawicznie zweryfikujemy
dane pojazdu, a raport PDF
otrzymasz bezpłatnie mailem.

Odwiedź nas na Facebook!
Polub nasz fanpage na Facebook 

aby być na bieżąco.

Polub teraz!

Laureat Dobry Wzór 2019
carQ.pl zostało laureatem
w konkursie Dobry Wzór
2019 w kategorii Usługi.
Dobry Wzór to konkurs,
w którym najlepsze
projekty są wybierane
przez specjalistów
Instytutu Wzornictwa
Przemysłowego.
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https://carq.pl/
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https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.carq.app
https://www.facebook.com/autazhistoria/
https://dobrywzor.com.pl/laureaci/?_sfm_edycja_konkursu=2019
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