AutoCheckის სატრანსპორტო საშუალების
ისტორია
შემოწმების თარიღი: ივლისი 16, 2016 8:21:10 EDT

2008 Toyota Prius
VIN: JTDKB20U387778118

კლასი: Alt Power  Hybrid Car

Year : 2008

ძრავი: 1.5L I4 EFI

მარკა : Toyota

მწარმოებელი ქვეყანა: იაპონია

მოდელი: Prius

ასაკი: 8

ძარა: Hatchback 4D

მფლობელების რაოდენობა: 3

ავარიების შემოწმება

შეტყობინება ავარიის შესახებ: 3

მფლობელების
რაოდენობა: 3

AutoCheckის რეიტინგი
AutoCheckის რეიტინგი 

სტატუსის და პრობლემების
შემოწმება
შეტყობინება დაზიანებების ან
სხვა პრობლემების შესახებ

82  88

32

საერთო შეფასება მსგავსი
ავტომანქანების შესადარებლად.
AutoCheckის რეიტინგის
შესახებ

გარბენის შემოწმება

სატრანსპორტო საშუალება
შემოწმებულია

შეტყობინება სპიდომეტრის საბოლოო
მონაცემის შესახებ: 294,652

ეს სატრანსპორტო საშუალება ვერ აკმაყოფილებს Buyback
Protection პროგრამის მოთხოვნებს
სამწუხაროდ ეს სატრანსპორტო საშუალება ვერ

სატრანსპორტო საშუალების
გამოყენება და შემთხვევები

აკმაყოფილებს Buyback Protection პროგრამის

სპეცტრანსპორტად გამოყენება

მოთხოვნებს.

ან შეტყობინებები სხვა

Buyback Protection პროგრამის შესახებ

შემთხვევების შესახებ

დეტალური ისტორია

ავარიების შემოწმება

ყველა ავარიის / პრობლემების შესახებ შესაძლოა არ ეცნობოს AutoCheckს

ნაპოვნია ინფორმაცია: ავარიის შესახებ მიღებულია შეტყობინება AutoCheckში ამ სატრანსპორტო საშუალებაზე 2008
Toyota Prius (JTDKB20U387778118). ქვემოთ შეგიძლიათ ნახოთ ავარიის დრო და
ადგილი. ყველა საგზაო შემთხვევის და დაზიანების შესახებ ინფორმაცია არ
შემოდის AutoCheckში.

შეტყობინება ავარიის შესახებ

ავარიების რაოდენობა

თარიღი

მდებარეობა

1

06/23/2008

FL

2

10/23/2012

GA

3

07/04/2015

LAKE MARY, FL

მიღებული შეტყობინებები ავარიების და დაზიანებების შესახებ არის შედეგი სატრანსპორტო საშუალებების შეჯახების, ან არა შეჯახებით
გამოწვეული სხვა ინციდენტების, მაგალითად ვანდალიზმი და მოპარვა. ყველა საგზაო შემთხვევის და დაზიანების შესახებ ინფორმაცია არ შემოდის
AutoCheckში.

სტატუსის და პრობლემების შემოწმება
შეტყობინება პრობლემის შესახებ: AutoCheckის მონაცემთა ბაზაში სატრანსპორტო საშუალებაზე 2008
Toyota Prius (JTDKB20U387778118) ნაპოვნია პრობლემური სტატუსი ან სხვა პრობლემები. როდესაც შემოდის
შეტყობინება AutoCheckში, ინფორმაცია შეიძლება მიუთითებდეს წარსულში სერიოზულ დაზიანებებზე ან სხვა
მნიშვნელოვან პრობლემებზე, რომლების გამოც სატრანსპორტო საშუალებამ შეიძლება ვერ დააკმაყოფილოს
AutoCheck Buyback Protection პროგრამის მოთხოვნები. იხილეთ სატრანსპორტო საშუალების გამოყენება და
შემთხვევები ავარიების შესახებ შეტყობინებების სანახავად.
2 შეტყობინება
პრობლემის(ების) შესახებ:

15 სტატუსის/პრობლმების შემოწმება:

არ მოიძებნა ჩანაწერი: სტატუსი მიტოვებული სატრანსპორტო საშუალება
არ მოიძებნა ჩანაწერი: სტატუსი დაზიანებული ან მნიშვნელოვანი დაზიანება ინციდენტის
შედეგად
არ მოიძებნა ჩანაწერი: სტატუსი ხანძრით დაზიანება
არ მოიძებნა ჩანაწერი: ნაცრისფერი ბაზრის სტატუსი
არ მოიძებნა ჩანაწერი: სტატუსი სეტყვით დაზიანება
არ მოიძებნა ჩანაწერი: სტატუსი სადაზღვევო დანაკარგი ან შესაძლო სრული დაკარგვა
არ მოიძებნა ჩანაწერი: სტატუსი უსარგებლო ან ცნობილი იქნა ექსპუატაციისთვის
უსარგებლოდ
არ მოიძებნა ჩანაწერი: სტატუსი სატრანსპორტო საშუალების გამოსყიდვა მწარმოებლის მიერ
არ მოიძებნა ჩანაწერი: სტატუსი სპიდომეტრის პრობლემა
ნაპოვნია ჩანაწერი(ები): სტატუსი აღდგენილი/ექვემდებარება აღდგენას
სტატუსი ნაპოვნია ჩანაწერი(ები): სტატუსი ჩამოწერილი ან დაზიანებული ავტო
ტრანსპორტის აუქციონი
არ მოიძებნა ჩანაწერი: სტატუსი წყლით დაზიანება
არ მოიძებნა ჩანაწერი: NHTSA ავარიის იმიტაციის ტესტი
არ მოიძებნა ჩანაწერი: ძარის/მრავლობითი დაზიანებები
არ მოიძებნა ჩანაწერი: გადამუშავება ავტო გადამამუშავებლის მიერ (უტილიზაცია)

გარბენის შემოწმება

სატრანსპორტო საშუალება შემოწმებულია: შემოწმდა სპიდომეტრის მონაცემები, რომლების შესახებაც
შემოვიდა შეტყობინება AutoCheckში ამ სატრანსპორტო საშუალებაზე 2008 Toyota Prius (JTDKB20U387778118) არ
იქნა ნაპოვნი სპიდომეტრის ჩამოყრის ნიშნები. AutoCheck იყენებს ბიზნეს წესებს, რომ აღმოაჩინოს შემთხვევები,
როდესაც სპიდომეტრის მონაცემები გაცილებით ნაკლებია ადრე დაფიქსირებულ მონაცემებზე. ყველა მიღებული
მონაცემი არ გამოიყენება. ასევე გამოიყენება ტექნიკურ პასპორტში დაფიქსირებული მონაცემები და შეტყობინებები ავტო
აუქციონებიდან სპიდომეტრის მონაცემების გაყალბების და სპიდომეტრის მწყობრიდან გამოსვლის შესახებ.
0 შეტყობინება
პრობლემის(ების) შესახებ:

მილი

შეტყობინების
თარიღი

3

05/16/2008

1,530

08/04/2008

16,004

02/13/2009

110,435

11/18/2011

139,800

01/08/2013

160,272

10/11/2013

294,652

03/10/2016

სატრანსპორტო საშუალების გამოყენება და შემთხვევები
ნაპოვნია ინფორმაცია: სატრანსპორტო საშუალების სპეცტრანსპორტად გამოყენების ან სხვა შემთხვევებზე არ
მიგვიღია შეტყობინება AutoCheckში ამ სატრანსპორტო საშუალებაზე 2008 Toyota Prius (JTDKB20U387778118). ეს
შეტყობინებები შეიძლება შეიცავდეს ცნობებს იჯარის, ლიზინგის, ყადაღის და ტექნიკური პასპორტის დუბლიკატის
გაცემის შესახებ. დამატებით თუ სატრანსპორტო საშუალება მოყვა ავარიაში და რამდენჯერ, ასევე მოპარვის და
დავალიანების გამო ამოღების ინფორმაციას. რეკომენდირებულია მეორადი სატრანსპორტო საშუალებების შემოწმება მესამე
მხარის მიერ ყიდვამდე.
0 შეტყობინება
შემთხვევის(ების) შესახებ:

6 სატრანსპორტო საშუალების გამოყენების შემოწმება:

არ მოიძებნა ჩანაწერი: კომპანია დიდი ავტოპარკით, იჯარა და/ან ლიზინგი
არ მოიძებნა ჩანაწერი: გამოიყენებოდა როგორც ტაქსი
არ მოიძებნა ჩანაწერი: პოლიციის მიერ გამოყენება
არ მოიძებნა ჩანაწერი: სახელმწიფოს მიერ გამოყენება
არ მოიძებნა ჩანაწერი: ქირით გამოყენება
არ მოიძებნა ჩანაწერი: ავტოსკოლაში გამოყენება

4 შეტყობინება
შემთხვევის(ების) შესახებ:

9 სატრანსპორტო საშუალების შემთხვევების შემოწმება:

3 შეტყობინება ავარიის შესახებ მონცემების მომწოდებელი წყაროდან
არ მოიძებნა ჩანაწერი: ტექნიკური პასპორტის კორექტირება
ნაპოვნია ჩანაწერი(ები): ტექნიკური პასპორტის დუბლიკატი

ნაპოვნია ჩანაწერი(ები): უსაფრთხოების/მავნე გამონაბოლქვის შემოწმება
ნაპოვნია ჩანაწერი(ები): კრედიტი/გირაო
არ მოიძებნა ჩანაწერი: ხანძარით დაზიანების ინციდენტი
არ მოიძებნა ჩანაწერი: სატრანსპორტო საშუალების ამოღება
არ მოიძებნა ჩანაწერი: მოპარვა
არ მოიძებნა ჩანაწერი: შტორმის არეალში რეგისტრაცია/ტექნიკური პასპორტი

სატრანსპორტო საშუალების დეტალური ისტორია
ქვემოთ მოცემულია ისტორიული ჩანაწერები ამ სატრანსპორტო საშუალების შესახებ
ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით. ნებისმიერი შეუსაბამობა მონიშნულია მუქი
ტექსტით.
შემოწმების თარიღი: ივლისი 16, 2016 8:21:10 EDT

მფლობელების
რაოდენობა: 3

სატრანსპორტო საშუალება: 2008 Toyota Prius (JTDKB20U387778118)
თარიღი

მდებარეობა

სპიდომეტრის მონაცემთა წყარო
ჩვენება
(მილი)
დამოუკიდებელი წყარო

05/09/2008

საავტომობილო
05/16/2008 FL

3

ტრანსპორტის
დეპარტამენტი

დეტალები

სატრანსპორტო საშუალება წარმოებულია და
გაგზავნილია დილერთან
გარბენი დაფიქსირდა საავტომობილო
ტრანსპორტის დეპარტამენტის მიერ

საავტომობილო
ტრანსპორტის

05/16/2008 NAPLES, FL

დარეგისტრირდა ან რეგისტრაცია განახლდა

დეპარტამენტი
საავტომობილო
ტრანსპორტის

05/20/2008 NAPLES, FL

ტექნიკური პასპორტი (Title #:0100727880)

დეპარტამენტი
შტატის სააგენტო

06/23/2008 FL

06/23/2008

BONITA

წინა მარჯვენა ნაწილით შეეჯახა სხვა
სატრანსპორტო საშუალებას (საქმე #:90655220)

შეტყობინება პოლიციიდან შეტყობინება ავარიის შესახებ (საქმე #:08264385)

SPRINGS, FL

უსაფრთხოების ბალიში გაიხსნა
შეტყობინება სატრანსპორტო საშუალების ძლიერი
შტატის სააგენტო

06/23/2008 FL

დაზიანების შედეგად მწყობრიდან გამოსვლის
შესახებ
სატრანსპორტო საშუალება გადაყვანილია
ევაკუატორით

საავტომობილო
08/04/2008 FL

1,530

ტრანსპორტის
დეპარტამენტი

გარბენი დაფიქსირდა საავტომობილო
ტრანსპორტის დეპარტამენტის მიერ

08/07/2008 FL

საავტომობილო

ტექნიკური პასპორტი (Title #:0100727880)

ტრანსპორტის

სტატუსი აღდგენილი/ექვემდებარება აღდგენას

დეპარტამენტი

სტატუსი ჩამოწერილი

საავტომობილო
ტრანსპორტის

12/01/2008 FL

დეპარტამენტი

საავტომობილო
ტრანსპორტის

01/26/2009 HOUSTON, TX

დეპარტამენტი

02/13/2009 ACWORTH, GA

16,004

ტექნიკური პასპორტი (Title #:0100727880)
ტექნიკური პასპორტის დუბლიკატი
სტატუსი აღდგენილი/ექვემდებარება აღდგენას
სტატუსი ჩამოწერილი
ტექნიკური პასპორტი (Title
#:10172039825130031)
სტატუსი აღდგენილი/ექვემდებარება აღდგენას
სტატუსი ჩამოწერილი

საავტომობილო

ტექნიკური პასპორტი (Title #:5597090447904)

ტრანსპორტის

(შეტყობინება გირავნობის შესახებ)

დეპარტამენტი

სტატუსი აღდგენილი/ექვემდებარება აღდგენას

საავტომობილო
ტრანსპორტის

03/17/2009 ACWORTH, GA

დარეგისტრირდა ან რეგისტრაცია განახლდა

დეპარტამენტი
საავტომობილო
ტრანსპორტის

11/03/2009 ACWORTH, GA

დარეგისტრირდა ან რეგისტრაცია განახლდა

დეპარტამენტი
საავტომობილო
ტრანსპორტის

12/14/2010 ACWORTH, GA

დარეგისტრირდა ან რეგისტრაცია განახლდა

დეპარტამენტი
მავნე გამონაბოლქვის
11/18/2011 MARIETTA, GA

110,435

შემოწმების

გამონაბოლქვის ტოქსიკურობის შემოწმება გაიარა

დამოუკიდებელი წყარო
საავტომობილო
ტრანსპორტის

11/30/2011 ACWORTH, GA

დეპარტამენტი
10/23/2012 GA

შტატის სააგენტო

10/23/2012 GA

შეტყობინება პოლიციიდან

10/23/2012 GA

შტატის სააგენტო
საავტომობილო
ტრანსპორტის

01/08/2013 ACWORTH, GA

დეპარტამენტი

დარეგისტრირდა ან რეგისტრაცია განახლდა
სტატუსი აღდგენილი/ექვემდებარება აღდგენას
შეტყობინება წინა ნაწილით შეჯახების შესახებ
წინა ნაწილით შეჯახება
შეტყობინება ავარიის შესახებ (საქმე #:12115765)
შეტყობინება საშუალო დაზიანების შესახებ
დარეგისტრირდა ან რეგისტრაცია განახლდა
სტატუსი აღდგენილი/ექვემდებარება აღდგენას

მავნე გამონაბოლქვის
01/08/2013 ACWORTH, GA

139,800

შემოწმების

გამონაბოლქვის ტოქსიკურობის შემოწმება გაიარა

დამოუკიდებელი წყარო

08/30/2013

CARTERSVILLE,
GA

საავტომობილო
ტრანსპორტის
დეპარტამენტი

დარეგისტრირდა ან რეგისტრაცია განახლდა

საავტომობილო

09/21/2013 CARTERSVILLE,
GA

ტრანსპორტის

დარეგისტრირდა ან რეგისტრაცია განახლდა

დეპარტამენტი
საავტომობილო
ტრანსპორტის

09/21/2013 ACWORTH, GA

სტატუსი აღდგენილი/ექვემდებარება აღდგენას

დეპარტამენტი

10/11/2013

08/05/2014

CARTERSVILLE,
GA

160,272

ტექნიკური პასპორტი (Title #:1052132840028)

ტრანსპორტის

(შეტყობინება გირავნობის შესახებ)

დეპარტამენტი

სტატუსი აღდგენილი/ექვემდებარება აღდგენას

საავტომობილო

CARTERSVILLE,

ტრანსპორტის

GA

დეპარტამენტი

07/04/2015 LAKE MARY, FL

07/31/2015

საავტომობილო

შეტყობინება ავარიის ან სატრანსპორტო

ინფორმაციის

საშუალების დაზიანების შესახებ: წინა

მომწოდებელი წყარო

ცენტრალური ნაწილი

ტრანსპორტის

GA

დეპარტამენტი

03/10/2016 GA

294,652

სტატუსი აღდგენილი/ექვემდებარება აღდგენას

ავარიების შესახებ

საავტომობილო

CARTERSVILLE,

დარეგისტრირდა ან რეგისტრაცია განახლდა

ავტო აუქციონი

დარეგისტრირდა ან რეგისტრაცია განახლდა
სტატუსი აღდგენილი/ექვემდებარება აღდგენას
შეტყობინება ავტო აუქციონიდან

ტერმინების განმარტება
ქვემოთ მოცემულია იმ მოვლენების კონკრეტული განმარტებები, რომლებიც ასახულია ამ სატრანსპორტო საშუალების
ანგარიშში.
მეტი ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ AutoCheckის წესები.
წესები

ადგილმდებარეობა გაშიფვრა
აღდგენილი სატრანსპორტო საშუალება, რომლის აღდგენის დროს გამოყენებულია
მეორადი ან ახალი ნაწილები. აღდგენილის სტატუსის მისაღებად საჭიროა განაცხადი

სტატუსი
აღდგენილი/

სტატუსი  შესაძლო

ექვემდებარება

პრობლემები

აღდგენას

სარემონტო კომპანიის ან ფიზიკური პირის მიერ, რომელმაც განახორციელა რემონტი,
იმის შესახებ, რომ სატრანსპორტო საშუალება გამართულია და მისი გამოყენება
შესაძლებელია, როგორც გადაადგილების საშუალება. გზებზე გადაადგილების
უფლების მინიჭებამდე ასეთმა სატრანსპორტო საშუალებამ უნდა გაიაროს სახელმწიფო
ტექნიკური დათვალიერება უსაფრთხოებაზე.
ჩამოწერილი სატრანსპორტო საშუალება არის დაზიანებული ან ავარიული, რომელიც
არ ექვემდებარება აღდგენას, სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცხადებული სტატუსით
სრული დაკარგვა, ავარიის, დაზიანების ან მოპარვის შედაგად. თუ სადაზღვევო

სტატუსი

სტატუსი  შესაძლო კომპანია სრული დაკარგვის სტატუსით გამოისყიდის სატრანსპორტო საშუალებას, მან

ჩამოწერილი

პრობლემები

უნდა აიღოს ტექნიკური პასპორტი სტატუსით ჩამოწერილი. თუ მფლობელი იტოვებს
ასეთ სატრანსპორტო საშუალებას, სადაზღვევო კომპანიიდან სრული დაკარგვის
სტატუსის დასკვნის მიღებამდე უნდა აიღოს ტექნიკური პასპორტი სტატუსით
ჩამოწერილი.
მიღებული შეტყობინებები ავარიების და დაზიანებების შესახებ არის შედეგი
სატრანსპორტო საშუალებების შეჯახების, ან არა შეჯახებით გამოწვეული სხვა
ინციდენტების, მაგალითად ვანდალიზმი და მოპარვა. ყველა საგზაო შემთხვევის და

ავარია ან

სატრანსპორტო

დაზიანების შესახებ ინფორმაცია არ შემოდის AutoCheckში. სხვადასხვა წყაროებიდან

სატრანსპორტო საშუალების

მიღებული ზოგიერთი შეტყობინებები ავარიების და დაზიანებების შესახებ არის

საშუალების

გამოყენება და

შედეგი სატრანსპორტო საშუალებების უმნიშვნელო, საშუალო და ძლიერი

დაზიანება

შემთხვევები

დაზიანების, ან მოვლენები გათვლილი AutoCheckის მიერ არის შედეგი მოწვდილი
ინფორმაციის სატრანსპორტო საშუალებების უმნიშვნელო, საშუალო და ძლიერი
დაზიანების შესახებ. რეკომენდირებულია მეორადი სატრანსპორტო საშუალებების
შემოწმება მესამე მხარის მიერ ყიდვამდე.

ტექნიკური
პასპორტის
დუბლიკატი

სატრანსპორტო
საშუალების

საავტომობილო ტრანსპორტის დეპარტამენტმა (DMV) გასცა სატრანსპორტო

გამოყენება და

საშუალების ტექნიკური პასპორტის ასლი.

შემთხვევები

უსაფრთხოების/ სატრანსპორტო
მავნე

საშუალების

გამონაბოლქვის გამოყენება და
შემოწმება

გამონაბოლქვის შემოწმების ლიცენზირებულმა სადგურმა შეამოწმა სატრანსპორტო
საშუალების მავნე გამონაბოლქვი გაზების რაოდენობა.

შემთხვევები
სატრანსპორტო

კრედიტი/

საშუალების

გირაო

გამოყენება და
შემთხვევები

კრედიტი/გირაო არის იურიდიული უფლება დავალიანების გამო სატრანსპორტო
საშუალების ამოღების, გაყიდვის და გაყიდვის უფლების შეზღუდვის ვალის დაფარვის
მიზნით. როგორც წესი ასეთ სატრანსპორტო საშუალებაზე ვრცელდება გაყიდვის
უფლების შეზღუდვა კრედიტის ან სარემონტო სამუშაოების თანხის გადაუხდელობის
გამო. შეამოწმეთ გამყიდველთან, დარწმუნდით, რომ დავლიანება დაფარულია.

AutoCheckის სატრანსპორტო საშუალების ისტორიის წესები და პირობები
ეს ანგარიში, როგორც ყველა სხვა ეფუძნება AutoCheckის წესებს და პირობებს. თუ თქვენ ანგარიში მიიღეთ დილერისგან,
მისთვის ანგარიში წარდგენილი იქნა ამ წესების & და პირობების თანახმად და დილერს შეუძლია გაგაცნოთ ისინი. AutoCheck
ის წესები და პირობები ნებისმიერ დროს ასევე ხელმისაწვდომია http://www.autocheck.com/vehiclehistory/termsAndConditions ან
დაგვიკავშირდით: Experian Automotive C/O AutoCheck Customer Service 955 American Lane Schaumburg IL 60173
AutoCheck Buyback Protection პროგრამის წესები და პირობები
ეს სატრანსპორტო საშუალება (JTDKB20U387778118) ვერ აკმაყოფილებს AutoCheck Buyback Protection პროგრამის
მოთხოვნებს.
AutoCheckის შესახებ
AutoCheckის სატრანსპორტო საშუალების ისტორიის სისტემა წარმოდგენილი Experian Automotive მიერ არის წამყვანი
სერვისი ავტო ტრანსპორტის ისტორიის აღრიცხვის სფეროში, მონაცემთა ექსპერტული დამუშავების შესაძლებლობით.
Experian Automotive მონაცემთა ბაზა შეიცავს 4 მილიარდზე მეტ ჩანაწერს, ნახევარი მილიარდი სატრანსპორტო საშუალების
შესახებ. AutoCheckის სატრანსპორტო საშუალების ისტორიის ანგარიშები დაგეხმარებათ მეორადი სატრანსპორტო
საშუალების ყიდვის და გაყიდვის დროს. კლიენტების შესანიშნავი მომსახურების სერვისი ნებისმიერ ეტაპზე.
დაპატენტებული ტექნოლოგია
ამ სატრანსპორტო საშუალების ანგარიშის ზოგიერთი ასპექტი დაცულია აშშ პატენტით 8,005,759.

