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Fordonshistorik

2016-08-22

BMW Z3 2.8
Roadster
Grön

Chassinummer: CH310X0XXXXXXX
Växellåda: Manuell
Drivning: Bakhjulsdrift
Bensin
Cylindervolym: 2793 cm3
Motoreffekt: 142 kw / 193 hk

CO2-utsläpp vid blandad körning: 225 g/km

Antal vägmätaravläsningar: 15
Antal besiktningsuppgifter: 15
Antal registrerade
uppgifter: 39
Problem Check

Stulen

Ej rapporterad stulen

Inga problem rapporterade

Ej rapporterad skrotad

Inga problem rapporterade

Ej importerad

Inga problem rapporterade

Inte använd som taxi

Inga problem rapporterade

Skrotad
Import
Taxi

CARFAX fordonshistorierapporter baseras endast på information som tillhandahållits CARFAX. Annan information om detta fordon
inklusive eventuella problem har inte nödvändigtvis rapporterats till CARFAX. Använd denna rapport som ett viktigt verktyg tillsammans
med din inspektion och provkörning av fordonet för att kunna fatta ett klokare beslut till ditt begagnatköp.

Översikt
Fordonsskatt
Årsskatt: 1 985 kr
Betalningsmånad/er: januari

Privata ägare
Totalt antal

registrerade ägare:

Mätarställning

5

Inrapporterad: 2015-09-10

Genomsnittlig körsträcka

För denna bil:
5 760 km/år
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Fordonets ålder

17
år
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Fordonsbesiktning
Senaste besiktning:
2015-09-10

2

månader

Tillverkningdatum: 1999-04
I trafik första gången i Sverige:
1999-06-04

Besiktningsperiod: augusti till december

Fordonshistorik
Datum

Mätare

Uppgifter

2016-04-01

Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige.

2015-10-08

Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige.

2015-09-10

93 681

Fordonet besiktat av Opus Köping, Sverige.

2015-04-08

Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige.

2014-09-25

Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige.

2014-09-19

87 690

Fordonet besiktat av Besikta Arboga, Sverige.

2014-04-11

Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige.

2013-10-30

Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige.

2013-09-10

82 746

Fordonet besiktat av Bilprovningen Arboga, Sverige.

2013-03-30

Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige.

2013-01-10

Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson.

2012-12-21

Inga lån rapporterade.

77 700

2012-12-14

Fordon bjuds ut till försäljning.
Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare.

Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren.
Inga lån rapporterade.

2012-10-22

Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige.

2012-10-17

Fordonet besiktat i Sverige.

2012-10-13

77 667

Fordonet besiktat av Bilprovningen Sundbyberg Rissne, Sverige.

2012-05-26

Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige.

2011-10-25

Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige.

2011-10-13

75 595

Fordonet besiktat av Bilprovningen i Sundbyberg-Rissne, Sverige.
Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Godkänd besiktning.

2011-05-01

Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige.

2010-10-27

Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige.

2010-10-26

73 498

Fordonet besiktat av Bilprovningen i Solna, Sverige.

2010-05-12

71 262

Fordonet besiktat av Bilprovningen i Solna, Sverige.

Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Godkänd besiktning.
Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Godkänd besiktning.
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Datum

2010-05-12

Mätare

https://www.carfax.se/show_report?rcuniq=57164210

Uppgifter

Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige.

2009-10-25

Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige.

2009-05-01

Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige.

2008-08-27

Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige.

2008-08-22

68 633

Fordonet besiktat av Bilprovningen i Rättvik, Sverige.

2007-09-18

61 234

Fordonet besiktat av Bilprovningen i Solna, Sverige.

2006-09-12

55 405

Fordonet besiktat av Bilprovningen i Solna, Sverige.

2005-10-13

49 766

Fordonet besiktat av Bilprovningen i Falun, Sverige.

2004-09-09

39 812

Fordonet besiktat av Bilprovningen i Falun, Sverige.

2004-08-20

38 515

Fordonet besiktat av Bilprovningen i Falun, Sverige.

2002-11-07

27 484

Fordonet besiktat av Bilprovningen i Falun, Sverige.

Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Godkänd besiktning.
Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Godkänd besiktning.
Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Godkänd besiktning.
Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Godkänd besiktning.
Efterkontroll genomförd. Godkänd besiktning.

Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Besiktad med anmärkning, efterkontroll krävs.
Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Godkänd besiktning.

2001-03-23

Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson.

2000-08-24

Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av företag.

1999-06-04

I trafik första gången i Sverige.

1999-04-30

Fordon förregistrerat i Sverige.

1999-04

Fordon tillverkat.

Inga lån rapporterade.

Ny ägare registrerad. Fordonet köpt som tjänstebil.

Baserad på information från 18 länder i Europa och Nordamerika

Teknisk info
Miljö och bränsledeklaration
CO2-utsläpp vid blandad körning (g/km):

225

Bränsleförbrukning vid blandad körning (L/100 km):

9.4

Ljudnivå vid körning (db):

75

Vikter
Tjänstevikt (kg):

1360

Max lastvikt (kg):

200

Totalvikt (kg):

1560

Max släpvagnsvikt (kg):

1200
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Dimensioner
Längd (mm):

4050

Bredd (mm):

1740

Höjd (mm):
Axelavstånd (mm):

2440

Däckdimension fram:

225/50R16 92W

Däckdimension bak:

225/50R16 92W

Övrig information
Fordonsår:

1999

Antal passagerare:

1

Antal dörrar:

2

Tankvolym (L):
Kopplingsanordning:
Passagerarkrockkudde:
Europeisk fordonskategori:

M1

Typgodkännandenummer:

e1*93/81*0029*08

Tillverkningsanläggning:
Tillhandahålls av CARFAX

CARFAX Ordlista

Antal besiktningsuppgifter
Regelbunden besiktning av ett fordon för att garantera att det uppfyller gällande krav på säkerhet och utsläpp.
Antal registrerade uppgifter
En CARFAX-uppgift avser en händelse och ett datum i ett fordons historia. Det betyder att nyare fordon normalt har färre uppgifter.
CARFAX arbetar kontinuerligt med att skaffa fler datakällor och mer historiska data för att utveckla rapporten.
Antal vägmätaravläsningar
Den periodiska körsträcka som rapporterats till CARFAX. Antalet avläsningar av mätarställningen ökar sannolikheten för korrekt
mätarställning.
Besiktning
Nya personbilar och lättta transportbilar skall besiktigas första gången efter 3 år i trafik, andra besiktningstillfället sker när fordonet är
fem år och efter det en gång varje år. Fordon som är registrerade för kommersiellt bruk skall besiktigas varje år efter det att fordonet
registrerats. Vid underkänd besiktning med krav på efterkontroll måste fordonet besiktigas inom 30 dagar, om tiden överskrids får
fordonet körförbud. Avsläsning utav aktuell mätarställning sker alltid vid besiktningstillfället.
CO2 utsläpp
CO2-utsläpp avser utsläpp av koldioxid i avgaserna på en bil, och är ett bra mått på den mängd bränsle som en bil förbrukar. Måttet
g/km anger vikten av koldioxid som släpps ut per km när bilen körs.
Fordonets ålder
Refererar till när fordonet togs i trafik första gången.
Fordonsidentitet (Chassinummer)
Det 17-ställiga chassinumret är unikt för varje fordon. Chassinumret identifierar bilens egenskaper som tillverkare, tillverkningsår,
modell, motor- och karosstyp. Chassinumret på CARFAX rapporten kan vara anonymiserat för att skydda integriteten på den aktuella
fordonsägaren.
Fordonsår
Talar om fordonets ålder som är en kombination utav fordonsår, registreringsår samt produktionsår detta beräknas utav
Transportstyrelsen. Fordonsår och modellår som man kan utläsa från chassinumret överensstämmer inte alltid med dessa uppgifter.
Modellår
Definieras utav tillverkaren, om modellår inte finns på CARFAX rapporten beror det på att tillverkaren inte lagt till den informationen i
chassinumret.
Mätarställning
Antalet rapporterade mil vid ett visst tillfälle. CARFAX rapporterar oftast den senaste mätarställningen som finns i fordonsrapporten.
Privata ägare
Antal ägare som varit för privat användning.
Problem Check
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En ögonblicksbild av den information CARFAX har i sin databas för att avgöra om fordonet är rapporterat som stulet, skrotat,
importerat eller använt i yrkestrafik. Sammanfattningen baseras på information CARFAX fått från externa informationskällor. Det kan
finnas mer information om fordonet, inklusive eventuella problem, som CARFAX inte har kännedom om.
Årsskatt
Totala fordonsskatten för fordonet på ett år.

2016-08-22 19:33

