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BD32821 - NEW HOLLAND T6010 4WD

Tjekbil

Erhvervsløsninger (/erhvervsloesninger)

(https://itunes.apple.com/dk/app/tjekbil-tjek-nummerplade-pa/id1073569003?l=da)
(/)
NEW HOLLAND T6010
4WD
Gem under mine køretøjer og få nem adgang

Gem

(https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.bazoom.tjekbil&hl=da_DK)
Overblik

Tidslinje (/nummerplade/BD32821/tidslinje)

Teknisk info (/nummerplade/BD32821/tekniskinfo)
Slutseddel (/slutseddel#hvad-er-en-slutseddel)
MODEL ÅRGANG

-

INDREGISTRERET

26. juni 2008

ART

Traktor

REG. NUMMER

BD32821

STELNUMMER

Z7BD05796

Log ind (/logind)

Synsrapporter (/nummerplade/BD32821/synsrapporter)

Afgifter (/nummerplade/BD32821/afgifter)

Hurtigt tjek

FORSIKRING

Se forsikringspriser her (/api/samlino/?regnr=BD32821)

FINANSIERING

Få et uforpligtende lånetilbud fra Santander (/api/santander)

STATUS

Registreret

NUVÆRENDE EJER

Købt brugt for 2 år og 6 måneder siden *

MOTOR

4.5 l. (4485 ccm, 6cyl., Diesel)

EFFEKT

101 HK (74 kW)

OPGIVET FORBRUG

km/l

SIDST SYNET

Vi kan desværre ikke hente oplysningerne lige nu. Prøv igen senere

NÆSTE SYN

-

AFGIFT

61,85 kr. / Årlig Se betalte afgifter (/nummerplade/BD32821/afgifter)

Traktoren er ikke efterlyst



Ingen pant registreret



Synsdata kan ikke vises, da



Tra kstyrelsen ikke svarer
Forsikring: GJENSIDIGE FORSIKRING

Økonomi
Se overblik over forsikringspriser her.
(/api/samlino/?regnr=BD32821)
Få et uforpligtende lånetilbud fra Santander
(/api/santander)

Køb og salg

Der er 15 NEW HOLLAND T6010, årgang - indregistreret i DK
Du er den første som har slået dette køretøj op på Tjekbil

Download slutseddel til denne bil
(https://www.tjekbil.dk/content/TjekBilSlutseddel.pdf)
Sæt til salg på Bilhandel.dk (gratis)
(https://bilhandel.dk/saelg-bil)

Forsikring
SELSKAB

GJENSIDIGE FORSIKRING

STATUS

Aktiv

OPRETTET

27-01-2017

Se din forsikringspris på dette køretøj nu
(/api/samlino/?regnr=BD32821)

Pant

Tjek inden du køber denne
traktor
1

Er traktoren fri for pant?
Ifølge tinglysning.dk er der ikke
registreret pant i denne traktor

2

Bestod traktoren syn sidste gang?
Vi kan desværre ikke hente
synsoplysninger lige nu. Prøv igen
senere

3

Har du husket bilforsikringen?
Det er lovpligtigt, at du som minimum
ansvarsforsikrer din bil senest 3 uger
efter købet.
Se din forsikringspris på dette køretøj
nu (/api/samlino/?regnr=BD32821)

4

Virker traktorens kilometertal
troværdigt?

Ifølge tinglysning.dk er der ikke registreret pant i dette køretøj og køretøjet indgår ikke i et tinglyst
konkursbo
Få et uforpligtende lånetilbud fra Santander (api/santander)

Mest populære billeder af NEW HOLLAND T6010 fra TraktorGalleri
(https://www.traktorgalleri.dk/galleri/4540new_holland_t6010_delta?
utm_source=tjekbil&utm_medium=link)
Vis ere (https://www.traktorgalleri.dk/galleri/sogeresultat?search=NEW HOLLAND
T6010&sort=1&utm_source=tjekbil&utm_medium=link)

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart. Læs mere >> (/brugervilkaar)
Ok

https://www.tjekbil.dk/nummerplade/BD32821/overblik
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5

Passer stel- og registreringsnummer
sammen?
Undersøg at stelnummer Z7BD05796
og registreringsnummer
(nummerplade) BD32821 passer med
traktoren, du er ved at købe.
Tjek også at stelnummer og
registreringsnummer er korrekt skrevet
på slutseddel og registreringsattest.
Stelnummeret på denne NEW
HOLLAND T6010 ndes her: travers
foran motor

TjekBil er ikke ansvarlig for rigtigheden af den information eller de oplysninger, der kommer fra tinglysning.dk, tra kstyrelsen.dk og skat.dk. Er du i tvivl, så kontakt
den pågældende myndighed, og få bekræftelse på oplysningerne.
* Ejertiden er anslået ud fra tilgængelige data og estimatet kan være fejlbehæftet

Udforsk Tjekbil
Efterlyst af politiet lige nu
(/efterlyste-koeretoejer)

Mistanke om kilometerfusk
(/mistaenkelige-koeretoejer)

Flest opslag seneste uge
(/populaere-koeretoejer)

AD2112, HOOPER FOURIOUS 30
(nummerplade/AD2112/overblik)

BZ65758, AUDI A5 CABRIOLET
(nummerplade/BZ65758/overblik)

LOLITA, MAZDA 929
(nummerplade/LOLITA/overblik)

TT42947, CHEVROLET TRANS SPORT
(nummerplade/TT42947/overblik)

AJ23404, HONDA VT 600
(nummerplade/AJ23404/overblik)

AL52114, VOLKSWAGEN POLO
(nummerplade/AL52114/overblik)

AB15526, RENAULT LAGUNA
(nummerplade/AB15526/overblik)

AV20482, OPEL VECTRA
(nummerplade/AV20482/overblik)

DK81471, FERRARI (nummerplade/DK81471/overblik)

KP4103, VA 501 (nummerplade/KP4103/overblik)

ZZ33385, HYUNDAI GETZ
(nummerplade/ZZ33385/overblik)

CE64350, VOLKSWAGEN GOLF
(nummerplade/CE64350/overblik)

BL33344, VOLKSWAGEN GOLF
(nummerplade/BL33344/overblik)

BD92070, HARLEY DAVIDSON FXST
(nummerplade/BD92070/overblik)

Vis ere (/mistaenkelige-koeretoejer)

Vis ere (/populaere-koeretoejer)

XZ34483, RENAULT LAGUNA
(nummerplade/XZ34483/overblik)
Vis ere (/efterlyste-koeretoejer)

Biler med est hestekræfter (/bilermed- est-hk)
BD81607, BENTLEY Continental GTC
(nummerplade/BD81607/overblik)
CE35936, FERRARI 599 GTB FIORANO
(nummerplade/CE35936/overblik)
BZ86221, BENTLEY CONTINENTAL GT
(nummerplade/BZ86221/overblik)
ZM49500, PORSCHE CAYENNE
(nummerplade/ZM49500/overblik)
DF53817, PORSCHE CAYENNE
(nummerplade/DF53817/overblik)

Seneste opslag (/seneste-opslag)
TT24640, PEUGEOT 206
(nummerplade/TT24640/overblik)
CH28965, AUDI R8 SPYDER
(nummerplade/CH28965/overblik)
BD65062, MERCEDES-BENZ S
(nummerplade/BD65062/overblik)
CK38142, SKODA FABIA COMBI
(nummerplade/CK38142/overblik)
OV35399, VOLKSWAGEN GOLF
(nummerplade/OV35399/overblik)
Vis ere (/seneste-opslag)

Vis ere (/biler-med- est-hk)

Omregistrering (/omregistrering-af-bil) Synsrapporter (/synsrapporter) Restgæld (/restgaeld-i-bil) Kilometertal (/kilometertal)
Erhvervsløsninger (/erhvervsloesninger) Synshaller (/synshaller) Top 10 fejlbehæftede biler (/top10-fejlbehaeftede-biler) Slutseddel (/slutseddel)
Hvornår skal bilen til syn? (/hvornaar-skal-bilen-til-syn) Restgæld i kommuner og regioner (/restgaeld-i-bil/kommuner-og-regioner)
Nyt på Tjekbil (/nyt) Blog (/blog) Alt om bilen (/alt-om-bilen) FAQ (/faq)
Websitet
anvender
cookies
til at
huske dine
ogskal
statistik.
information deles(mailto://support@heymate.dk).
med tredjepart. Læs mere >> (/brugervilkaar)
Tjekbil
er lavet
i samarbejde
med
Heymate.
Alleindstillinger
henvendelser
ske tilDenne
support@heymate.dk
Læs

Anmeld os

Ok

https://www.tjekbil.dk/nummerplade/BD32821/overblik
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brugervilkår (https://heymate.dk/vilkaar-og-privatlivspolitik) | Partnere (/partnere)

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart. Læs mere >> (/brugervilkaar)
Ok

https://www.tjekbil.dk/nummerplade/BD32821/overblik
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