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Zadanie.. Określenie wartości rynkowej pojazdu uszkodzonego i niekompletlrego

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Dane: [O] IX-2020

Marka:
Wersja.
Rodzaj

SKoDA

pojazdu: Samochód osobowy

Model pojazdu:

Nr rejestracyjny:

Roomsterl9TDIMR'06
ELA17UX

VIN:
Rok prod.: 2007

TMBMG25J6850l8673

Nr INFO-EKSPERT
Data pierwszej Ęestracj i
Data ważności badania technicznego
)ata oględzin
Wskazanie drogomierza
Okres eksploatacj i poj azdu (07 l 08l 13 -ż0 l 09 l 1 5)

Kolor powłoki lakierowęi, (rodzai lakieru)
Oznaczenie typu
Dop. masa całk.
Rodzaj nadwozia
Jednostka napędowa
Pojemnośc / Moc silnka
Doladorvanie
Ltczba cylindrów / Układ cylindrów l Liczbazaworów

034-01056
2001l08l13
2020l1]ll15
20ż0l09lI0
375795 km

157 mięs.

Biały 2-warstwowy typu rrni

5J

1770kg
minivan 5 drzrłiowy
zzapłonem samoczynnym
1896 ccm l 17kW (105KM)
Turbosp. z chłodn. powietrza
4lrzędouryl16
manualna
przedni (4x2)

Rodza1 skrzyni biegow
Rodzaj napędu

WYPosAŻBNrn STANDARDOWE (ż007 .01-2007.08)

L.p.
l
2
_)

4
5

6

7

8

9

l0

Nazwa elementu wyposażenia
ABS + system wspomagania nagłego hamowania
Czujniki cofania
Filtr p/pyłkowy
Fotel kierowcy z regu|acjąwysokosci
Gniazdo l2V w bagZniku
Imnobilżer
Kolumna kierownicy z regulacjąwysokości i
głębokości
Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa
pirotechniczne
Oświetlenie przestrzeni bagazowej

Pasy bezpieczeństwa przednie z regu|acją
wysokości mocowania
Poduszka pow ietrma kierowcy
Podu szka powietrzna pasżer a

L.p. Nazwa elementu wyposażenia
13 Poduszki powietrzne boczne
|4 Przygotowanie do montażu radia, głośniki 4 szt

15 Reflektory przednieprojekcyjne
16 Sygrralizacjapozostawieniawłączonych światel
11 System p/poślizgowy MSR
18 System pokolizyjny ACS
19 Światła zrega\acjąkątapochylenia elektryczną

20 Tarczę koł stalowe 15" opony 195155

2| Wspomaganieukładukierowniczego
elektrohydrauliczne

22 Zagłówki foteli przednich regulowane

23 Zagłówki siedzeń Ęlnych 3 szt.l1
|2
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Lp.
1

2

Nazwa elementu wyposażenia

Klimatyzacj a Climatic półautomatycma

KuĄny powietrzne boczne

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŻIi/Zrc, OGUMIENIA
Bieżnik [mm|Kolo

przędnie lewe:
Przednie prawe:
Tylne lewe:

Tylne prawe:

POLARIS 3 TL
POLARIS 3 TL
POLARIS 3 TL
POLARIS 3 TL

Marka, Ęp
BARUM l95/55
BARUM l95/55
BARIIM 195/55

BARUM 195/55

Rl5
Rl5
Rl5
Rl5

85H
85H
85H
85H

50
50

60

6()

STAN TECIINICZNIY POJAZDU

\Arlcenę opańo na oględzinach zewnętrznych , próby działania silnika i podzespołów nie

pŹeprowadzono z uiligi na brak możliwości uruchomienia silnika

W wyniku oględzin i w oparciu o wyjaśnienia ustalono

Nadwozie
oblachowanie zewnętrzne kompletne widoczne ślady prowizorycznYch naPraw blacharskich w

pzedniej lewej częaói. powłoka lakiernicza z drobnymi zarysowaniami i.odPryskami lakieru W

ilńjrii.n ubyikow lakieru widoczne ogniska korozji We wnętzu Pojazdu widoczne ŚladY

intensywnej eksploatacj i. Stan nadw ozia i wyposażenia ponizej średąiego,
ponadto stwierdzon o . zderzak przedni połam'any, pogięty błotnik Przedni lewY, złamane nadkole

antykorozyjne przednie lewe, uszkodzony zbiornik spiyskiwacza szyb, pęknięty tylny zderzak,

obepana listwa zewnętrzna szyby w dzwiach tylnych lewych i prawych,

Silnik
Śilnito i osprzęt silnika kompletny. \Mdoczne ślady wyciekÓw oleju wskazujące na uszkodzenie

.lszczelnień. Prob działania nie przeprowadzono

Układ przeniesienia napędu
zespoiy kompletne. Z wyjaśnień przedstawiciela właściciela pojazdu wYnika ,Że samochód ma

nadmiórnie zużyle.ńr=ćóło i kołó dwumasowe pełny zakres naprawy do sprawdzenia w

warunkach warsztatowych. po demontazu

Układ kierowniczy i zawieszenie
Zespoły kompletnL, bez widocznych uszkodzeń . Zuzyskanych informacji wYnika ,ze elementY

zawiesŻenia przedniego i układu kierowniczego mają nadmierne luzy "

pozostałe - akumulator całkowicie rozładowany ( podłączano prostownik) , brak kołPaków koł ,

tarcze hamulcoWe pżednie ze znacznymi wyrobieniami ( progami) .

Ocena ogolna
przedstaiviony do wyceny pojazd jest w złym stanie technicznym i ogolnym. Obecnie Pojazd
<walifikuje siądo szĆ.egaów'ego przeglądu ,naprawy nadwozia, wymiany sprzęgła, naprawy

elementów zawieszenia przedniego.

WARTOSC BAZOWA BRUTTO (160 mies.)

KOREKTA ZA WYPOSAZENIE DODATKOWE
Iilyposńenie pojazdu powoduie powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażel,tiem ponadstandardowym oraz jest sprcrwne, czyli zdalne

do spełnienia swolej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposdeniem dodatkowym polazdu została okreŚlona na

podstawie udziału tego wyposńeniaw wartości standardawo wyposażoneło nowego pojazdu z uwzględnieniem amorlyzącji pojBdu i

922 PLN

Syśem INFO-EKSPERT
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2o2ol09l!lELAl7UX_SkKast
zwiększonej ąmortyzacj t J e80 wypos ażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACĘ
Korektauwzględniawpłyl dąty Pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) najego

wartośc. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zalejestfowany po raz pierwszy 2007/05/15. Pojazdwyceniany został zarejeslrowany 3

miesiqce póżniej, zatemjego okres eksploataciijest krótszy odok eru eksploatacji pojazdu bazrtwego i stqdwynika dodatniąkorektąwartoŚci,

KOREKTA ZA PRZEBIEG
Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu najego warlośc. Iilartość bazowa (skorygowana l wpływ pierwszej rejestracji) Została

określona dla pnebiegu normaw;ego 247 000 kn. Zwerylfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większY od normatYwnego o l28

795 km. Powoduie to zastosowanie korehy wartości w wysokości -23,]8%,

KOREKTA ZA OGUMIENIE

188 PLN

- 2 947 PLN

_ 54 PLN

- 7 416 PLN

W tym:
Stan utrzymania i dbałośc o pojazd

[%l Wań. [PLN|
-5,0 - 488

§on ,)*yronio i d,bałość o pojazdmogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gĘ stan

u},cettianeło pojązdu istotni) oaU"go oa aodrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu,

Stwlerdzony ponadprzeciętnie dobry stałt świadczqcy o wyjątkowej dbałości o pojazdmoże stanowić podstawę korekty

,1odatniei wartości, sacm gorszy d typowego dobrego - podstawę do korekty ujemne,1,

Zadala szacuŃowa korekta z tytułu,ivcześniej szych napraw -10,0 - 916

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych larach eksploatacli mogqpowodować obniżenie icll

wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartoŚCi moŻe wzrastaĆ w przypadku niskiej

jakości naprawyi odpowridnlo mąleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norn,: naprawczych

producenta pojazdu. w pojazdach wieloletnich, zwykle użytkowanych powy:ej 6 lat, profesjonalnie wykonane nąprawy

powypadkowe mogq powodowac usprawnienie pojazdu w srosunku do jego stanu technicznegojak przed szkodą

@wanq) i skutkowąć wzrostem ich warlości.

Szczególny charakter eksploatacji -l0,0 - 916

Negatywny wpływ na wartość rynkowq może miec użwanie pojazdu w nietypowych warunkach, .iak też w nietwowy

spisób, np.: do nauhiazdy, dojazd sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta

jazda z przyczepq przez samochód osobowy lub terenowy, itp. wielkość tej korekty szacuje sięw zależności od

intenrwności i okresu eksploatacli polazdu w szczególny sposób,

Regionalna sytuacj a rynkowa
-10,0 - 916

wartości rynkowe określonych marek i typów używanych pojazdów mogq kształtować się na odmiennym poziomie w

różnych regionach Polski. Katalogi i bazy danych programów komputerowych zawierają uśrednione wąrlości rynkowe

w skali całego kralu, odbiegajqce d uśrednionych notowantia rynkowe wyceniaile4o pojazdu w rejonie jego

uł,tkowania mogq stanowić podstawę do zaslosowania korekty iego warlości. IĘysokoŚci stosowanYch korekt wYnikaiq

: anali:y przeprowadzonej w oparciu o regionalne zróżnicowanie rynkowych wartoŚci poszczególnYch marek i tYPÓw

poja:dów.

Konieczne naprawy pojazdu -41,0 -4 000

Kontecznośc wykonania naprąwy wcenianego pojazdu jest podstawq do obniżenia jeło wartości w stosunku do

wartości pojazdu ,prorru[o. O wielkości korekty decydule koszt naprau,y przwracajqcej pojazd do stanu technicznego

odpowiedniego do okresu użytkowdnia pojazdu, lego przebiegu i ogólnego stanu techniczneqo,

KOMENTARZ
.l. oględzin pojazdu dokonano w obecności przedstawiciela właŚciciela Pojazdu , którY okazał

stosowne dokumenty i udzielił wyjaśnień.

2. Zastosowano następujące korekty :

. uwzg|ędniającą podany przebieg pojazdu,

. uwzg|ędniającą datę l rejestracji,
o uwzględniające stan ogumienia,
. uwzg|ędniające stan pojazdu (stan i utzymanie pojazdu),
,, uwzg|ędniającą fakt ze pojazd jest po niedbale ( prowizorycznie) pzeprowadzonych naprawach

blacharskich
o uwzg|ędniającą wyposażenie pojazdu,
. uwzg|ędniający regionalną sytuację rynkową - wojewodztwo łódzkie i ościenne nalezą do

szcz;óólnie-,,ńasyóonych'l samochodami głownie pochodzącymi ztzw, " imPońu PrYwatnego" i

System INFO-EKSPERT
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podaż ich znacznie pzewyższa popyt w związku z tym konieczne są
pzypadku sprzedazy pojazdu,

o uwzg|Ędniająqy szczególny charakter eksploatacji - samochod eksploatowany
kierowcow Ń tym na krótkich odcinkach i na obszarach miejskich,

o uwzg|Qdniającą szacunkowe koszty naprawy pojazdu.

znaczne upusty cenowy w

przez kilku

podpisując niniejszą ocenę techniczną żeczoznawca zaslrzega się, ze nie bierze
oopówiedżialnośói zb urryie uszkodzenia, wady tworzywa lub montażu badanego obiektu oraz

zmiany zaistniałe po dniu badania. Stwierdzenia opinii i sprawdzenie stanu faktYcznego zostało

dokonane bezstronnie zgodnie z nĄlepszą wiedzą i sumieniem RzeczoznawcY, który jednak nie

Ódpowiada za treść oplnii wydanej ńa podstawie danych, co do ktorych został wProwadzonY W

ołąo luo danych, któró wynik'ają z dowodow zakwestionowanych pęez uprawnione organa .

Wartość rynkowa brutto wyżej zidenĘfikowanego pojazdu, określona na

wynosi:

2300 PLN
(słownie : dwa tysiące trry stazłot}ch)

w tym VAT (23,0%) 430,08 PLN
Wartość określono na podstawie:

miesiąc wrzesień 2020 roku

_ notowań wartości rynkowych zbazy pojazdów "Komputerowego Systemu
'1,020 zaakceptow anyc h przez wyko n awcę o pin ii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

INFO-EKSPBRT" na IX-

mgr inż.

TEcHNlKl
l RUCHUBocAR@

RZE(/0ZNAWSTWO 5AM0(l]0DOlVt lłok zal67frń 1 99,,j

l(rzysztof Bogdański
98-200 Sieradz. ul, Prusa 3

NlP 827-100-38-88 te|.602 105 915
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