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danych i historii pojazdu

AUDI Q7 Wielozadaniowy
WAUZZZ4M4GD014238
z dnia 26.10.2021r.
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AUDI Q7

Data weryfikacji  26.10.2021

Numer rejestracyjny

WI611GL
Numer VIN

WAUZZZ4M4GD014238
Data pierwszej rejestracji

13.08.2015

 Dane

 Informacje podstawowe
Rok produkcji / Aktualny wiek pojazdu 2015 / 6 lat(a)

Typ pojazdu Samochód osobowy

Ilość miejsc 7 siedzących

Ilość drzwi 5

ilość biegów 8

Rodzaj napędu 4x4

Rodzaj skrzyni biegów Automatyczna

ABS Posiada

Rodzaj paliwa  Olej napędowy

Rodzaj nadwozia Wielozadaniowy

Moc silnika 200 kW (272 KM)

Pojemność silnika 2967 cm³

Lata produkcji Od 2015

Wersja Q7 ii - suv

seria II (2015-)
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 Dane rejestracyjne
Sprowadzony z zagranicy w 2017

Status rejestracji Zarejestrowany

Pojazd zarejestrowano na Firmę (1 Osobę)

Miasto rejestracji Warszawa

Pojazd aktualnie zarejestrowany jest w województwie Mazowieckie

Liczba dotychczasowych właścicieli w Polsce 4

Liczba dotychczasowych właścicieli min. 5

Polisa OC Aktualna do 12.10.2022

Badanie techniczne Aktualne do 05.08.2022

Rejestr Zastawów Skarbowych Nie figuruje

 Silnik
Silnik 3.0 l, dohc, ilość cylindrów: 6, układ

cylindrów: widlasty, liczba zaworów: 24,
turbosprężarkowe

Pojemność silnika 2967 cm³

Moc silnika / przy obr/min 200 kW (272 KM) / 3250 obr/min

Maksymalny moment obrotowy / przy obr/min 600 Nm / 1500-3000 obr/min

Przyspieszenie 0-100 km/h 6,3 s

Maksymalna prędkość 234 km/h

Wtrysk paliwa Bezpośredni common rail

Montaż silnika Z przodu, podłużnie

Umiejscowienie wałka rozrządu Dohc

Liczba cylindrów 6

Układ cylindrów Widlasty

Liczba zaworów 24

Norma emisji spalin Euro 6

 Hamulce
Rodzaj hamulców (przód) Tarczowe wentylowane

Rodzaj hamulców (tył) Tarczowe
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 Przebieg
Przebieg na dzień 05.08.2021 121 448 km

Przybliżony stan licznika aktualnie 123 104 km

Przebieg w ostatnim roku 7 372 km

Średni przebieg miesięczny 614 km

 Paliwo
Rodzaj paliwa  Olej napędowy

Zużycie paliwa w trybie mieszanym 5,9 l/100km

Zużycie paliwa w mieście 6,4 l/100km

Zużycie paliwa w trasie 5,6 l/100km

Średni koszt przejazdu w trybie mieszanym  34.93

Średni koszt przejazdu w mieście  37.89

Średni koszt przejazdu w trasie  33.15

Pojemność zbiornika 85 l

Zasięg w trybie mieszanym 1440.68 km

Zasięg w mieście 1328.13 km

Zasięg w trasie 1517.86 km

 Opony
Przód 255/55 R19 111Y (rozmiar oryginalny)

255/60 R18 (rozmiar oryginalny)
255/50 R20 (rozmiar opcjonalny)
285/45 R20 (rozmiar opcjonalny)

Tył 255/55 R19 111Y (rozmiar oryginalny)
255/60 R18 (rozmiar oryginalny)
255/50 R20 (rozmiar opcjonalny)
285/45 R20 (rozmiar opcjonalny)
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 Wymiary
Długość 5052 mm

Wysokość 1668 mm

Szerokość 1968 mm

Zwis przedni 978 mm

Zwis tylny 1080 mm

Prześwit 165 mm

Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) 890 l

Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) 2060 kg

Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) 2940 kg

Maksymalna masa przyczepy bez hamulców 750 kg

Maksymalna masa przyczepy z hamulcami 2800 kg

Liczba osi 2

Rozstaw osi 2996 mm

maksymalne obciażenie dachu(kg) 100

dozwolona masa ciągniętej przyczepy hakiem holowniczym
(kg)

140

dozwolone obciążenie przyczepy z hamulcami 12% (kg) 3500

rozstaw osi (mm) |opcjonalnie| 2996

 Dokumenty pojazdu
Dowód rejestracyjny

Data wydania 08.09.2021 / Odebrany przez
właściciela/ posiadacza pojazdu

Karta pojazdu

Data wydania -

 Płyny eksploatacyjne

Silnik CTPB
Normalne (standardowe) warunki eksploatacji

Częstotliwość wymiany -

Produkt 5W30, 5W30

Mechanizm różnicowy, przód 0AZ
Pojemność układu smarowania 1,4 L. Napełnienie serwisowe

Normalne (standardowe) warunki eksploatacji

Częstotliwość wymiany -

Produkt 75W90, 75W90
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Most pędny, pół
Pojemność układu smarowania 10,5 L.

Normalne (standardowe) warunki eksploatacji

Częstotliwość wymiany -

Produkt Multi DCTF

Hydrauliczny układ hamulcowy/sprzęgłowy
Normalne (standardowe) warunki eksploatacji

Częstotliwość wymiany -

Produkt DOT 5.1 Brake Fluid

Wspomaganie układu kierowniczego
Normalne (standardowe) warunki eksploatacji

Częstotliwość wymiany -

Produkt Multi HF

Układ chłodzenia
Normalne (standardowe) warunki eksploatacji

Częstotliwość wymiany -

Produkt Inugel G13, Inugel G13 Ultra

Sprężarka klimatyzacyjna
Normalne (standardowe) warunki eksploatacji

Częstotliwość wymiany -

Produkt Olej specjalny

 Informacje o produkcji
marka Audi

producent Audi AG

adress producenta Felix Wankel Strasse, 74148
Neckarsulm, Germany

Kraj produkcji Germany

numer sekwencyjny 014238

seria II (2015-)

 Dane Zagraniczne
Kradzież Nie odnotowano kradzieży

Uszkodzony Nie odnotowano uszkodzenia pojazdu

Złomowanie Nie odnotowano złomowania

Akcje serwisowe Nie odnotowano akcji serwisowej
producenta

Szkoda całkowita Nie odnotowano szkody całkowitej
pojazdu ani zniszczenia powodziowego

Służył jako taxi Nie odnotowano, że pojazd był
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używany jako taksówka

Błąd cyfry kontrolnej Nie odnotowano błędu cyfry kontrolnej
w numerze VIN pojazdu

Niedopuszczony do ruchu Nie odnotowano problemów z
dopuszczeniem pojazdu do ruchu

Rozbieżność drogomierza Nie odnotowano rozbieżności w
odczytach drogomierza
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 Historia pojazdu

Pojazd sprowadzony w 2017 roku.

2015
Rok produkcji

13.08.2015
Pierwsza rejestracja za granicą

2017
Pojazd sprowadzony

12.01.2017
Pierwsza rejestracja w Polsce

12.01.2017
Pierwszy właściciel w Polsce (pozostał właścicielem do 23.03.2017)
Właściciel: osoba fizyczna
Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: dolnośląskie

23.03.2017
Zmiana właściciela (pozostał właścicielem do 11.10.2017)
Właściciel: osoba fizyczna
Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: podkarpackie

11.10.2017
Zmiana właściciela (pozostał właścicielem do 30.08.2021)
Właściciel: firma lub organizacja
Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: mazowieckie

20.08.2018
Okresowe badanie techniczne (ważne do 13.08.2020)
Wynik badania: pozytywny
Numer SKP: WX/112
Odczytany stan drogomierza: 67 188 km
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07.08.2020
Okresowe badanie techniczne (ważne do 07.08.2021)
Wynik badania: pozytywny
Numer SKP: WX/112
Odczytany stan drogomierza: 114 116 km

05.08.2021
Okresowe badanie techniczne (ważne do 05.08.2022)
Wynik badania: pozytywny
Numer SKP: WX/175/P
Odczytany stan drogomierza: 121 448 km

30.08.2021
Zmiana właściciela
Właściciel: firma lub organizacja (MLEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. ks. Ignacego Skorupki, Warszawa)
Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: mazowieckie
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 Harmonogram prac serwisowych
(zgodnie z rekomendacjami producenta)

 Oznacz prace serwisowe wykonane w pojeździe

Przy przebiegu 15000 km lub przy wieku auta 12 mies. 
( najpóźniej do 2016.08 )

spuszczanie/napełnianie Olej silnikowy

wymiana Filtr oleju silnikowego

Przy przebiegu 30000 km lub przy wieku auta 24 mies. 
( najpóźniej do 2017.08 )

spuszczanie/napełnianie Olej silnikowy

wymiana Filtr oleju silnikowego

Przy przebiegu 45000 km lub przy wieku auta 36 mies. 
( najpóźniej do 2018.08 )

spuszczanie/napełnianie Olej silnikowy

wymiana Filtr oleju silnikowego

Przy przebiegu 60000 km lub przy wieku auta 48 mies. 
( najpóźniej do 2019.08 )

spuszczanie/napełnianie Olej silnikowy

wymiana Filtr oleju silnikowego

Przy przebiegu 75000 km lub przy wieku auta 60 mies. 
( najpóźniej do 2020.08 )

spuszczanie/napełnianie Olej silnikowy

wymiana Filtr oleju silnikowego

Przy przebiegu 90000 km lub przy wieku auta 72 mies. 
( najpóźniej do 2021.08 )

spuszczanie/napełnianie Olej silnikowy

wymiana Filtr oleju silnikowego

Przy przebiegu 105000 km lub przy wieku auta 84 mies. 
( najpóźniej do 2022.08 )

spuszczanie/napełnianie Olej silnikowy

wymiana Filtr oleju silnikowego
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Przy przebiegu 120000 km lub przy wieku auta 96 mies. 
( najpóźniej do 2023.08 )

spuszczanie/napełnianie Olej silnikowy

wymiana Filtr oleju silnikowego

Prace serwisowe do wykonania w przyszłości

Przy przebiegu 135000 km lub przy wieku auta 108 mies. 
( przybliżona data: 2023.06 )

spuszczanie/napełnianie Olej silnikowy 

koszt robocizny 64.00 PLN 

przewidywany koszt części alternatywnej 273.30 - 17580.00 PLN 

koszt części oryginalnej 506.20 PLN 

RAZEM 570.20 PLN

wymiana Filtr oleju silnikowego 

koszt robocizny 47.99 PLN 

przewidywany koszt części alternatywnej 23.40 - 62.02 PLN 

koszt części oryginalnej 77.99 PLN 

RAZEM 125.98 PLN

SERWIS ŁĄCZNIE 696.18 PLN

Przy przebiegu 150000 km lub przy wieku auta 120 mies. 
( przybliżona data: 2025.07 )

spuszczanie/napełnianie Olej silnikowy 

koszt robocizny 64.00 PLN 

przewidywany koszt części alternatywnej 273.30 - 17580.00 PLN 

koszt części oryginalnej 506.20 PLN 
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RAZEM 570.20 PLN

wymiana Filtr oleju silnikowego 

koszt robocizny 47.99 PLN 

przewidywany koszt części alternatywnej 23.40 - 62.02 PLN 

koszt części oryginalnej 77.99 PLN 

RAZEM 125.98 PLN

SERWIS ŁĄCZNIE 696.18 PLN

Przy przebiegu 165000 km lub przy wieku auta 132 mies. 
( przybliżona data: 2026.08 )

spuszczanie/napełnianie Olej silnikowy 

koszt robocizny 64.00 PLN 

przewidywany koszt części alternatywnej 273.30 - 17580.00 PLN 

koszt części oryginalnej 506.20 PLN 

RAZEM 570.20 PLN

wymiana Filtr oleju silnikowego 

koszt robocizny 47.99 PLN 

przewidywany koszt części alternatywnej 23.40 - 62.02 PLN 

koszt części oryginalnej 77.99 PLN 

RAZEM 125.98 PLN

SERWIS ŁĄCZNIE 696.18 PLN

Przy przebiegu 180000 km lub przy wieku auta 144 mies. 
( przybliżona data: 2027.08 )

spuszczanie/napełnianie Olej silnikowy 

koszt robocizny 64.00 PLN 

po wered by carQ.p l 12  / 20



przewidywany koszt części alternatywnej 273.30 - 17580.00 PLN 

koszt części oryginalnej 506.20 PLN 

RAZEM 570.20 PLN

wymiana Filtr oleju silnikowego 

koszt robocizny 47.99 PLN 

przewidywany koszt części alternatywnej 23.40 - 62.02 PLN 

koszt części oryginalnej 77.99 PLN 

RAZEM 125.98 PLN

SERWIS ŁĄCZNIE 696.18 PLN

Przy przebiegu 195000 km lub przy wieku auta 156 mies. 
( przybliżona data: 2028.08 )

spuszczanie/napełnianie Olej silnikowy 

koszt robocizny 64.00 PLN 

przewidywany koszt części alternatywnej 273.30 - 17580.00 PLN 

koszt części oryginalnej 506.20 PLN 

RAZEM 570.20 PLN

wymiana Filtr oleju silnikowego 

koszt robocizny 47.99 PLN 

przewidywany koszt części alternatywnej 23.40 - 62.02 PLN 

koszt części oryginalnej 77.99 PLN 

RAZEM 125.98 PLN

SERWIS ŁĄCZNIE 696.18 PLN

Przy przebiegu 210000 km lub przy wieku auta 168 mies. 
( przybliżona data: 2029.08 )
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spuszczanie/napełnianie Olej silnikowy 

koszt robocizny 64.00 PLN 

przewidywany koszt części alternatywnej 273.30 - 17580.00 PLN 

koszt części oryginalnej 506.20 PLN 

RAZEM 570.20 PLN

wymiana Filtr oleju silnikowego 

koszt robocizny 47.99 PLN 

przewidywany koszt części alternatywnej 23.40 - 62.02 PLN 

koszt części oryginalnej 77.99 PLN 

RAZEM 125.98 PLN

SERWIS ŁĄCZNIE 696.18 PLN

Przy przebiegu 225000 km lub przy wieku auta 180 mies. 
( przybliżona data: 2030.08 )

spuszczanie/napełnianie Olej silnikowy 

koszt robocizny 64.00 PLN 

przewidywany koszt części alternatywnej 273.30 - 17580.00 PLN 

koszt części oryginalnej 506.20 PLN 

RAZEM 570.20 PLN

wymiana Filtr oleju silnikowego 

koszt robocizny 47.99 PLN 

przewidywany koszt części alternatywnej 23.40 - 62.02 PLN 

koszt części oryginalnej 77.99 PLN 

RAZEM 125.98 PLN

SERWIS ŁĄCZNIE 696.18 PLN
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Przy przebiegu 240000 km lub przy wieku auta 192 mies. 
( przybliżona data: 2031.08 )

spuszczanie/napełnianie Olej silnikowy 

koszt robocizny 64.00 PLN 

przewidywany koszt części alternatywnej 273.30 - 17580.00 PLN 

koszt części oryginalnej 506.20 PLN 

RAZEM 570.20 PLN

wymiana Filtr oleju silnikowego 

koszt robocizny 47.99 PLN 

przewidywany koszt części alternatywnej 23.40 - 62.02 PLN 

koszt części oryginalnej 77.99 PLN 

RAZEM 125.98 PLN

SERWIS ŁĄCZNIE 696.18 PLN

Przy przebiegu 255000 km lub przy wieku auta 204 mies. 
( przybliżona data: 2032.08 )

spuszczanie/napełnianie Olej silnikowy 

koszt robocizny 64.00 PLN 

przewidywany koszt części alternatywnej 273.30 - 17580.00 PLN 

koszt części oryginalnej 506.20 PLN 

RAZEM 570.20 PLN

wymiana Filtr oleju silnikowego 

koszt robocizny 47.99 PLN 

przewidywany koszt części alternatywnej 23.40 - 62.02 PLN 

koszt części oryginalnej 77.99 PLN 

RAZEM 125.98 PLN

po wered by carQ.p l 15 / 20



SERWIS ŁĄCZNIE 696.18 PLN

Przy przebiegu 270000 km lub przy wieku auta 216 mies. 
( przybliżona data: 2033.08 )

spuszczanie/napełnianie Olej silnikowy 

koszt robocizny 64.00 PLN 

przewidywany koszt części alternatywnej 273.30 - 17580.00 PLN 

koszt części oryginalnej 506.20 PLN 

RAZEM 570.20 PLN

wymiana Filtr oleju silnikowego 

koszt robocizny 47.99 PLN 

przewidywany koszt części alternatywnej 23.40 - 62.02 PLN 

koszt części oryginalnej 77.99 PLN 

RAZEM 125.98 PLN

SERWIS ŁĄCZNIE 696.18 PLN

Przy przebiegu 285000 km lub przy wieku auta 228 mies. 
( przybliżona data: 2034.08 )

spuszczanie/napełnianie Olej silnikowy 

koszt robocizny 64.00 PLN 

przewidywany koszt części alternatywnej 273.30 - 17580.00 PLN 

koszt części oryginalnej 506.20 PLN 

RAZEM 570.20 PLN

wymiana Filtr oleju silnikowego 

koszt robocizny 47.99 PLN 

przewidywany koszt części alternatywnej 23.40 - 62.02 PLN 

koszt części oryginalnej 77.99 PLN 
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RAZEM 125.98 PLN

SERWIS ŁĄCZNIE 696.18 PLN

Przy przebiegu 300000 km lub przy wieku auta 240 mies. 
( przybliżona data: 2035.08 )

spuszczanie/napełnianie Olej silnikowy 

koszt robocizny 64.00 PLN 

przewidywany koszt części alternatywnej 273.30 - 17580.00 PLN 

koszt części oryginalnej 506.20 PLN 

RAZEM 570.20 PLN

wymiana Filtr oleju silnikowego 

koszt robocizny 47.99 PLN 

przewidywany koszt części alternatywnej 23.40 - 62.02 PLN 

koszt części oryginalnej 77.99 PLN 

RAZEM 125.98 PLN

SERWIS ŁĄCZNIE 696.18 PLN

Co 24 mies. niezależnie od przebiegu 
( przybliżona data: 2023.08 )

wymiana Płyn hamulcowy 

koszt robocizny - 

przewidywany koszt części alternatywnej - 

koszt części oryginalnej - 

Po 36 miesiącach niezależnie od przebiegu, a potem co 24 mies. 
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( przybliżona data: 2022.08 )

wymiana Płyn hamulcowy 

koszt robocizny - 

przewidywany koszt części alternatywnej - 

koszt części oryginalnej - 

Co 60000 km niezależnie od upływu czasu 
( przybliżona data: 2029.08 )

wymiana Filtr paliwa 

koszt robocizny 112.00 PLN 

przewidywany koszt części alternatywnej - 

koszt części oryginalnej 689.00 PLN 

RAZEM 801.00 PLN

SERWIS ŁĄCZNIE 801.00 PLN

Przy przebiegu 60000 km lub przy wieku auta 24 mies. 
( przybliżona data: 2023.08 )

wymiana Filtr kabinowy 

koszt robocizny 64.00 PLN 

przewidywany koszt części alternatywnej 80.67 - 238.30 PLN 

koszt części oryginalnej 268.90 PLN 

RAZEM 332.90 PLN

SERWIS ŁĄCZNIE 332.90 PLN

Co 90000 km niezależnie od upływu czasu 
( przybliżona data: 2029.08 )

wymiana Element filtra powietrza 

koszt robocizny 32.00 PLN 
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przewidywany koszt części alternatywnej 117.00 - 256.20 PLN 

koszt części oryginalnej 294.90 PLN 

RAZEM 326.90 PLN

SERWIS ŁĄCZNIE 326.90 PLN
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Zastrzeżenie

Weryfikacja dostępnych danych pojazdu jest BEZPŁATNA. Prezentowane dane weryfikacji
pojazdu oraz informacje zawarte w dokumencie (zwane dalej “raportem”) nalez ̇y traktowac ́
jako wyjs ́ciowy zestaw poglądowy. Wykorzystywanie raportu odbywa się na wyłączną
odpowiedzialnos ́c ́ i własne ryzyko Uz ̇ytkownika. Raport został wygenerowany na podstawie
informacji zgodnych z posiadanym aktualnie zbiorem danych i stanem na dzień weryfikacji
w Centralnej Ewidencji Pojazdów.

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).
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