Fråga på annat fordon
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Fordonet du sökt uppgifter om är registrerat på en privatperson. Transportstyrelsen får inte publicera så kallade personrelaterade
uppgifter på Internet (enligt Personuppgiftslagen: 1998:204) om fordonet är registrerat på en privatperson. Du kan i dessa fall ta del av
grundläggande fordonsdata, besiktningsuppgifter, skatteuppgifter och information av mer teknisk karaktär. Tänk på att informationen
nedan inte svarar på om fordonet inte får föras fram i trafik, till exempel på grund av utebliven besiktning eller obetald fordonsskatt.
Under rubriken "Återbetalning vid avställning" gäller återbetalning endast om fordonsskatten är betald. Vill du ha fullständiga ägar- och
fordonsuppgifter kan du få det via telefon eller fax. Information om hur du går tillväga hittar du längst ner på sidan, under rubriken
"Fullständiga ägar- och fordonsuppgifter".
Förklaring fordonsuppgifter
Fordonsidentifikation
Registreringsnummer: CHM280
Fabrikat: PORSCHE 911 CARRERA
Färg: BLÅ
Fordonsår: 2003
Chassinummer: WP0ZZZ99Z4S601082
Typgodkännandenummer: e13*98/14*0031*14
Typgodkännandedatum:
Senaste EU-regbevis del 1: 2010-07-06
Senaste EU-regbevis del 2: 2010-07-06
Handelsbeteckning:
Upplysningar:

Fordonsdata
Fordonsstatus: Avställd (2010-10-03)
Tillfällig registrering: Nej
Antal ägare: 1
Fordonet tillverkat:
Producentansvarig:
I trafik första gången i Sverige: 2010-07-06
I trafik första gången i utlandet: 2003-09-25

Fordonsslag: PB
Fordonsslagsklass: I

Privatimport: Ja
Yrkesmässig trafik: Nej

Ägarbunden dispens: Nej
Ägarbunden dispens upphör: Nej
Besiktningsuppgifter
Besiktningstermin: 2010-10-01 - 2011-02-28
Senast godkända besiktning: 2010-07-06
Vägmätarställning: 71763
Skatteuppgifter
Fordonsskattepliktigt: Ja
Årsskatt, kr: 2058
Debitering vid påställning(inkl. avgifter), kr: 2108
Återbetalning vid avställning, kr: 0
Betalningsmånad/er: mars
Vägtrafikregisteravgift: 65 kr ska betalas samtidigt med årsskatten.
Tekniska data
Motornummer:
Kaross: Täckt, Taklucka (04)
Karosserikod särskilda ändamål:
Slagvolym, cm3:
Växellåda: AUTOMAT
Antal
Antal
Antal
Antal
Antal

passagerare, max: 3
sittande passagerare, max:
bältade passagerare, max:
passagerare i rullstol, max:
stående passagerare, max:

Fordonet är enligt uppgift försedd med krockkudde främre passagerarplats.
Skattevikt, kg: 1580
Tjänstevikt, kg: 1580
Totalvikt, kg: 1845
Sänkt totaltvikt, kg:
Max släpvagnsvikt, kg:
Max släpvagnsvikt kg, obromsad:
Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg: 1580
Max sammanlagd bruttovikt, kg:
Max lastvikt, kg: 265
Kopplingsavstånd, mm:
Kopplingsavstånd EU, mm:
Effektiv bromsanordning: Nej
Lastutrymmets längd, mm:
Främre överhäng, mm:
Bakre överhäng, mm:
Utrustning:
Drivande axlar fram:
Drivande axlar bak:
Antal hjul:
Däckdimension axel 1: 225/40R18
Däckdimension axel 2: 285/30R18
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Bandbredd, mm:
Längd, mm: 4430
Höjd, mm:

Om Webbplatsen
Telefon 0771-503 503
Kontakta oss

Bredd, mm: 1770

Drivmedel 1: BENSIN
Motoreffekt, kw: 235,0
Effektnorm: EG
Koldioxidutsläpp, CO2 blandad körning: 274,0

Miljöklass:

Skyltformat fram: EU-ENRADIG

Skyltformat bak: EU-ENRADIG

Tilläggsinformation
Den här informationen innehåller eventuella dispenser och fordonstekniska tillägg för fordonet. Uppgifterna redovisas obehandlade från
vägtrafikregistret och innehåller koder som kan vara svårtolkade.

Tilläggsinformation

Fullständiga ägar- och fordonsuppgifter
Fullständiga ägar- och fordonsuppgifter kan du få via våra servicetelefoner eller fax. Här kan du få information om:
• vem som äger fordonet
• vilka de föregående ägarna är (uppgift om de två senaste ägarna kan lämnas)
• fordonskatten är betald
• fordonet godkändes vid den senaste kontrollbesiktningen
• leasing eller kreditköp
Viss information får du även via vår sms-tjänst.
Vill du få uppgifterna faxade till dig anger du ditt faxnummer nedan (endast inom Sverige). Uppgifterna är de samma som du kan beställa
till din fax via servicetelefon 0771 - 25 25 25.

Faxnummer:

Skicka

(Ange numret i en följd inklusive riktnummer, till exempel 0123123456).

Ny sökning
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