Bilauktion Tvangsauktion for Skat/Fogedretten, Forhandlere, Øvrige indsættere. På Lene Haus Vej
2, 7430 Ikast
1

Tvangssalg for fogedretten, der kan bydes fysisk på dette
katalog nr.
Tvangssalg: Fiat Ducato 3,0 MJT 180 Maxi med stor alukasse, Årg
3-2016, sidst synet 4-2020, Km 648226, er kørt hertil, støj ved
trækaksler mm, motorlamper lyser, mål alukasse H 2.35. B 2.14. L
4.85 m. + plads over førehus, Totalvægt 3500 kg, med stor zepro
alulift med fj.bet, 2 sidedøre, 6 gear, diverse udstyr se foto, bilen
sælges på tvangsauktion, alle bud er bindende, der er mulighed
for eftersyn og fysisk bud i hallen når auktionen lukker på nettet d.
25 Aug kl. 11.00, Tidl reg nr BB 11210, Stl nr
ZFA25000002998300, bilen er + moms, makssalær kr 6200.- + m.
Det anbefales at man kommer til eftersyn og tjekker køretøjer

2

Iveco Daily 35C 15 D, Dob kabine / Lad
Iveco Daily 35C15 Diesel, dob. kabine og lad med delvis
overbygning, årg 6-2007, sidst synet 12-2020, km 139000, 6 gear,
t. 3500 kg, tagbøjler, træk til 3500 kg, nr plader XT 95044 kan
medfølge ved omreg på kontoret ( Kr 800 ) bilen er + moms. har
været startet og kørt her på pladsen.

3

Motorcykel Honda VFR 750
Honda VFR 750 Årg 1986, sidst synet i 2018, km tæller viser
18512, har små ridser, har været startet og kørt her på pladsen,
tidl. reg nr AG 18223, MF = Momsfri budsum

4

Vandscooter Seadoo RXP 1493 cc med indreg trailer
Vandscooter Seadoo RXP 1493 cc, 218 hk, med frem og bak, 2
persons, kun kørt 149 timer, 4 tec 3 cyl motor, supercharged ic, stl
nr YDV41435F606, Se video med opstart med vand tilkobling, går
super godt, orginal nøgle, har været vinter og sommer klargjort,
har lige fået nyt batteri, fuld funktionsdygtig, der medfølger trailer
Årg 2006 med kraftig næsehjul, spil, reg attest og nr plade Reg nr.
MV 9070, stl nr YACJET03060000225, Nr plade kan medf. Ved om
registrering, MF = Momsfri budsum.

5

Fed Cadillac Seville 4,5
Cadillac Seville 4.5 STS, Aut.gear med masser af udstyr, Årg 1990,
sidste syn 11-6-2020, Bilen fremstår særdeles velholdt udvendigt
som indvendigt, Super fed og behagelig lyd fra den store V8 motor
som giver en meget behagelig køreoplevelse, Dansk ejet fra ny og
med afgift, Bilen skal opleves, Sjældent udbudt til salg. Tidl reg nr
BK 24024, MF

6

Mercedes 450 SL, uden afgift
Mercedes-Benz 450 SL, årg 1975 uden afgift, med papirer fra
california, stl nr 10704412027687R107 og C107 er sportsvogne
produceret af Mercedes-Benz fra 1971 til 1989 og er den
næstlængste enkeltserie nogensinde produceret af bilproducenten,
De blev solgt under modelnavnet SL (R107) og SLC (C107),
R107/SL var en tosædet sportsvogn med aftageligt tag og var den
eneste Mercedes roadster under hele produktionsperioden, Her er
tale om en 450 SL fra 1975 med kun små kosmetiske fejl, Ny
kaleche, Bilen har været startet og kørt her på pladsen, stået i
udstilling i noget tid, Hardtop i bilens farve medfølger ( sidder på )
Kun kørt 124.000 miles, uden dansk registreringsafgift, MF
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Nissan 300 ZX Targa aut, uden afgift
Nissan 300 ZX 3000 V6 Targa Årg 1985, Km viser 83000, uden
afgift, 3. generation af Nissans fanatastiske Z-sportsvogn, 300 ZX
eren er den første med V6 motor, Selv om bilen snart er 35 år så er
det en fornøjelse at sætte sig ind i bilen da betjeningskontakter
o.lign. vanen tro fungerer med japansk akkuratesse - ligesom fra
ny, Det aftagelige targa tag i glas er nemt at af / på montere og
giver et godt lys i kabinen selvom taget er på, Med en 0-100 tid på
10 sekunder er der er ikke tale om en decideret lyskrydsracer men
mere en komfortabel langtursbil pakket ind i et sportsligt coupe
karosseri - der med 2 små bagsæder og et bagagerum med nem
adgang også kan være praktisk, Den er efter datiden godt udstyret
med automatgear med overdrive funktion, el-ruder / el- spejle,
fartpilot, el-antenne ( fremstår med original radio ), højdejust.
førersæde, velour sportssæder samt mulighed for justering af
hårdhed på støddæmperne, Bilen har kørt i Tyskland og har ikke
grund til at tro den har kørt mere end de 83.000 km da der både
medfølger servicebog samt diverse synsdokumenter, Små
kosmetiske fejl som de fleste nemt kan leve med, uden afgift,
Afgift er vurderet af skat til ca. 53000 kr. Stl nr
JN10HGZ31U0010497, MF

8

Flot Velorex 3 hjulet køretøj Jawa 350
Velorex 3 hjulet køretøj Jawa 350 i super fin stand, Velorex var et
produkrionskooperativ i Solnice Tjekkoslovakiet.Af
bemærkelsesværdige produkter som fabrikken fremstillede, var en
lille trehjulet bil ser blev produceret fra 1950’erne til 1971. Velorex
var designet som en speciel bil til handicappede med 2 sæder.
Motoren er en luftkølet Jawa 350(344 cc.) totaks to cylindre
motorcykelmotor på 16 hk. Marchhastighed 60 km/t (max 85 km/t)
Egenvægt 310 kg of totalvægt max. 500 kg. Der er ingen papirer,
reg attest eller historie med på køretøjet, Sælges uden papirer, har
ikke været startet her, super blikfang / reklame mv. MF

9

Honda Dax 50
Fin u restaureret Honda DAX. Model ST50-G. Importeret fra
Tyskland. med nøgle, stl nr 112152, har ikke været startet her,
uden papirer, MF

10

Scooter Oliver
Scooter Oliver City, stand årg og model ukendt, km viser 5268,
risser, fejl og mangler, har ikke været startet, nøgle knækket, stl nr
rftjr30ax51802421, MF

11

Fiat 600 E, Gamle originale sorte plader, Dansk fra ny, Se
video
Fiat 600 E, Årg 1972, med orginale gamle sorte nr plader fra 1972,
har kun haft 2 ejere, dansk fra ny, kørt som konebil i Århus, hvor
den løbende har været mekanisk vedligeholdt, serviceret og
klargjort til syn mange gange, kosmetisk ligner den noget der er
løgn, hvilket også gør at den får stor opmærksomhed og mange
tommel up når man kører rundt i den, den er pæn under bunden,
starter og kører super godt, en bil der kan bruges som den står,
forbindelse til 3 gear skal justeres, den kan ind i mellem drille lidt
at få i 3 gear, Veteransynet i 2016 så skal først synes i 2024 igen,
Reg nr AP 75470, de gamle nr plader kan medfølge ved omreg ( kr
800.- ) MF

12

Datsun 240 Z, Synet 2021
Datsun 240 Z 2,4 årg 1972, import fra Californien, veteran nysynet
i 2021, aut gear, lædersæder, pæn i lak, starter og kører fint, står
org. aldrig lavet rust, en sjov bil der kan bruges til mange sjove
ture. Reg nr CT 37717, nr plader kan medf. ved omreg ( kr 800.- )
MF Kom til eftersyn i Ikast, og se alle bilerne.
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VW Golf 1, Pæn, Uden afgift, Årg 1977, Uden papirer
Vw Golf 1,1 benzin, 3 dørs, årg 1977, sjælden og næsten org.
stand, Bemærk uden papirer, hvide lædersæder og taghimmel, km
tæller viser 96000, sund bil, fremtræder i ok stand, kørt i tørt klima
i slovenien, uden afgift, Sælges Uden papirer, Uden reg attest, stl
nr 1773303609, MF

14

Herrevogn Dodge Challenger 5,7 Hemi, Se video
Flot Dodge Challenger 5,7 Hemi, Årg 2010, Uden afgift, import fra
Usa, hvorefter den her i Danmark er blevet nylakeret og istandsat
med mange nye reservedele, bla. nye bremser, nye dæk, hjullejer,
lygter mm. flot sort læderkabine, 20 tommer alu, soltag, aut gear,
sports manifol, km tælleren viser 109000 miles men bilen har gået
219000 miles, starter og kører og lyder super godt, motorlampe
lyser, papirer fra Usa medf. told og moms er betalt, stl nr
2b3cj5dt5ah220521, MF

15

Renault Scenic 2,0 Aut
Renault Scenic 2,0 benzin Aut gear, årg 2002, sidste syn 6-2020,
km 313000, dellæder, træk, dvd skærm i loft, har været startet her
på pladsen, tidl reg nr BB 86338, MF Det anbefales at man
kommer til eftersyn og tjekker køretøjer

16

VW Lupo 1,4
VW Lupo 1,4 benzin, årg 2001, sidste syn 1-2021, træk, alu, km
184000, tidl reg nr XC 52316, MF, Det anbefales at man kommer til
eftersyn og tjekker køretøjer

17

Toyota Aygo 1,4 D
Toyota Aygo 1,4 Diesel, årg 2008, sidst synet 9-2021, km 213000,
sidste service v. 190000, billig i drift, tidl reg nr DD 85405, MF

18

VW Golf
VW Golf 1,6 Benzin, årg 1999, synet 3-2021, km 231000, alu, træk,
tandrem v. 220000, tidl reg nr DD 37524, MF

19

VW Touran 1,6
VW Touran 1,6 FSI, årg 2005, synet 12-2020, km 280000, alu,
træk, forrude revnet, tidl reg nr CX 27769, MF

20

VW Touran 1,9
VW Touran 1,9 TDI, 7 pers. årg 2007, sidst synet 7-2020, km
401000, alu, tidl reg nr HG 20043, MF

21

Citroen Berlingo
Citroen Berlingo 1,6 I 16v, årg 2002, sidst synet 4-2020, km
274000, alu, træk, solskadet lak, det anbefales at komme til
eftersyn af brugte køretøjer, tidl reg nr BE 35657, MF
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VW Touran
VW Touran diesel, DSG, årg 2004, km 517000, skal synes, træk,
forrude revnet, stået stille noget tid, kom til eftersyn inden du
byder på brugte køretøjer, tidl reg nr YS 33203, MF

23

VW Lupo 1,2 TDI
VW Lupo 1,2 TDI, årg 2001, skal synes, km 298000, aut. har stået
stille noget tid, tidl reg nr XC 36892, MF

24

VW Lupo 1,2 d. uden afgift
VW Lupo 1,2 diesel, uden afgift, tysk attest, årg 2002, stl nr
009115, aut, km 377000, MF

25

VW Lupo 1,4
VW Lupo 1,4 benzin, årg 2001, skal synes, km 332000, 5 G, stået
stille noget tid, tidl reg nr BW 38351, MF

26

Opel Kadett 1,6 E
Opel Kadett 1,6 E Caravan, årg 1988, skal synes og renoveres,
nogle reservedele medfølger, kan ikke bremse, det anbefales at
komme til eftersyn af brugte køretøjer, tidl reg nr XZ 57124, MF

100

Køretøjer modtages til denne auktion
Person og Varebiler, motorcykler, campingvogne, specialbiler,
trailere mv, Indlevering alle hverdage, Husk reg attester.
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