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Wykonawca opinii : mgr inż. KRZYSZTOF BOGDANSKI

]leceniodawca: KASTOR S.A.
Adres: LIL, PRZEMYSŁOWA 12, 98-100 ŁASK

Określenie wartości ryŃowej pojazdu uszkodzonego i niekompletnego

Marka:
Wersja,

Rodzaj

SKoDA

pojazdu: Samochod osobowy

Model pojazdu:
Nr rejestracyjny:

Roomster 1.9 TDI MR'06
ELAO4xS

VIN:
Rok prod.: 2008

TMBMG25J7950l5878

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Dane: [O] IX-2020

Nr INFO-EKSPERT
Data pierwszej Ę estracj i
Data ważności badania technicznego

Przebieg podany
Okres eksploatacji pojazdu (08109 l lż-20l09 l |0)

Kolor powłoki laklerowej, (rodzaj lakieru)
Oznaczenie typu
Dop. masa całk.
Rodzaj nadwozia
Jednostka napędowa
Pojemnośc / Moc silnika
Doladowanie
Ll,czbacylindrow i Układ cylindrów l Llczba zaworów

Rodzaj skrzyni biegów
Rodzaj napędu

034-01056
ż008109l12
2020l10l14
424000km
144 mies,
Biały 2-warstwowy typu uni

5J
l770 kg
minivan 5 drzwiowy
zzapłolem samoczynnym
1896 ccm / 17kW (l05KM)
Turbosp. z chłodn. powietrza
4lrzędowryl16
manualna
przedni (4ź)

wYPosAŻENIE STANDARDOWE (ż009.03,2009.04)

Lp.
1

2
3

4
5

6

8

Nazrrya elementu wyposażenia
ABS + system wspomagania nagłego hamowania
Czujniki cofania
Filtr p/pyłkowy
Fotel kięrowcy z regulacją wysokosci
Gniazdo 12Vwbagżniku
Immobilizer
Kolumna kierownicy z rega|acjąwysokości i
głębokości
Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa
pirotechniczne
O świetlenie przestrzeni ba gżowęj

Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją
wysokości mocowania
Poduvka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasżera

Lp. Nazwa elementu wyposażenia

13 Poduszki powietrzne bocŻne
14 Pr4lgotowanię do montażu radia, głośniki 4 szt.

15 Reflektory przednie projekcy.lne
16 Sygnalizacjapozostawienia włączonych świateł

|1 System p/poślizgowy MSR
18 System pokolizyjny ACS
19 Swiatła z regulacją kąta pochylenia eleklryczną

20 Tarczę koł stalowe 15" opony 195/55

21 Wspomaganieukładukierorvniczego
elektrohydrauliczne

2ż Za$ówki foteli przednich regulowane

23 Zagłówki siedzeń Ęlnych 3 szt.
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WYPOSAZENIE DODATKOWE

Nazwa elementu wyposźenia
Hak holowniczy
Klimatyzacj a Climatic półautomĄczna
Kurtyny powietrzne boczne

Wańość [PLN]
89

819

2,73

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŻlZln OGUMIENIA

Kolo
przednie lerve:
Przednie prarve
Tl lne lerve:

TvIne prarle:

Marka, Ęp
RRESTONE 195/55

FIRESTONE 195/55

FIRESTONE 195/55

FIRESTONE 195/55

MNTERI]AWK 3 TL
WINTERHAWK 3 TL
WTNTERHAWK 3 TL
WINTERI]AWK 3 TL

Rl5
Rl5
Rl5
Rl5

85H
85H
85H
85H

Bieżnik [mm| Zużycie [%]
6()

ó()

60
60

STAN TECIINICZNY POJAZDU

\Aficenę opańo na oględzinach zewnętrznych , próby działania silnika i PodzesPołow nie

pŹeprowadzono z uwagi na brak mozliwości uruchomienia silnika
y'U wyniku oględzin i w oparciu o wyjaśnienia ustalono

Nadwozie
oblachowanie zewnętrzne kompletne . Liczne zarysowania i odPryski lakieru

We wnętrzu pojazdu widoczne ślady intensywnej eksploatacji. Stan nadwoziai WYPosazenia

ponizej średniego.
ponadto stwierdzon o: zderzak przedni połamany, zgięta pokryWa bagaznik uszkodzenia
mechaniczne izaawansowana koroĄa na progach lewym i prawym, zgięte drzwi Przednie Prawe ,

*ioÓ"iń" r, oro4a, Z uzyskanych infoimacli wynira ,źe samochod ma niesPrawnY układ klimatYzacji

Silnik
Silnik i osprzęt silnika kompletny. \Mdoczne ślady WyciekÓW oleju wskazujące na uszkodzenie
uszczelnień. Prób działania nie przeprowadzono

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

us.kod.oną skzynię uiÓlow brak biegu wstecznego. zakres naprawy do sPrawdzenia W

warunkach warsztatowych. po demontazu

Układ kierowniczy i zawieszenie
Zespoły kompletne, bez widocznych uszkodzeń

pozostałe - akumulator całkowicie rozładowany, brak kołpakow kół ,larcze hamulcowe Przednie ze
znacznymi wyrobieniami ( progami) .

Ocena ogólna
przedstaiviony d.o wyceny pojazd jest w złym stanie technicznym i ogolnym. Obecnie Pojazd
kwalifikuje siądo szózegołowego przeglądu ,naprawy nadwozia, klimatyzacji, naprawy skrzyni
biegów, ktOrej zakres mózliwy jest do ustalenia w warunkach warsztatowych po demontaŻu.

KoREKTY
WARTOŚC BAZOWA BRUTTO (148 mies.)

KOREKTA ZA WYPOSAZENIE DODATKOWE
Wyposażenie poj azdu powoduje powiększenie wartości poj azdu, łdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz j eSt sprcwne, czyli z&llne

do spełnienia swolej funkcji, Wielkość korekty wartości baaowej, zwięanej z wyposażeniem dodatkowym polazdu została okreŚlona na

12 ó00 PLN
1 181 PLN
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podstawie udztału tego u.r.posa:en1 w, u,clrtoścl standardowo wyposażonego nowego pojazdu z tlwzględnieniem amortYzacji Pojazdu i

zw tększone1 amorty:blcJ I J e go v,ypo s Et11 ld.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACĘ
Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszei rejestracji pojazdu (pierlłszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) najego

u)artośc. Przyjmuje się, że polazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2008/05/15. PojazdwycenianY został zarejestrowanY 4

miesiqce póżniej, zatemjego okres eksploaracjijesl krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stqdwynika dodatniakorektawartoŚci,

KOREKTA ZA PRZEBIEG
Korektauwzględniawpływ przebiegu pojazdu najegowartośc. Wartośc bazowa (skorygowana owpływ pierwszej rejestracji) została

określona dla pnebiegu normaw;ego 234 000 kn, Zwery,fikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatYlnego o l90

000 km. Powoduje lo zastosovnanie korekty wartości w wysokoŚci -26,55%,

KOREKTA ZA OGUMIENIE
Korektą uwzględnia wpłyv stanu ogumienia na wartośc pojazdlt Punktem odniesieniajest ogumienie o zużyciu 509ó.

KOREKTY ROZNE
Wtym: [%] Wat, [PLN]

Stan utrzymania i dbałość o pojazd -4,0 - 412

Stan utrzymanią i dbąłość o pojazdmogą miec wpłyv na wartośc rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan

.i,ycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksPloatacji i Przebiegu.

Snuierdzony ponadprzeciętnie bbry stan !ruiadczqcy o wyjątkowej dbałoŚci o pojazdmoże stanowiĆ podstawę korekty

dodatniei wartości, stan gorszy d typowego dobrego _ podstawę do korekty ujemnej.

Szczegolny charakter eksploatacji _l0,0 -1 032

Negawny wpływ na wartośc rynkowq może miec użwdnie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nielyPowy

sposób, np.: do naukiiazdy, dojazd sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta

ja:tla z przyczepq przez samochód osobowy lub lerenowy, itp. I,Ilielkośc tej korehy szacuje się w ząleżności d
intenswności i okresu eksploalacji pojazduw szczególny sposób,

Regionalna sytuacja rynkowa
-10,0 -1 032

I|artości rynkowe określonych marek i typów użWąnych pojazdów łnogą kształtowac się na odmiennym poziomie w

różnych regionach Polski. Katalogi i bazy danych programów komputerowych zawierajq uŚrednione warloŚci rynkowe

w skali całego kraju, odbiegajqce d uśre&tionych notowanią rynkowe wycenianego pojazdu w rejonie jego

użytkowania mogq stanowic podstawę do zastosowania korekty jego wartoŚci, WysokoŚci stosowanych korekt wynikaią

z analizy przeprowadzonej w opąrciu o regionalne zróżnicowanie rynkowych wartoŚci PoszczególnYch marek i tYPÓw

pojazdów.

Konięczne naprawy pojazdu -58,1 _6 000

Konieczność wykonania naprąwy w))cenianego pojazdu jest podslawq do obniżenia jego warloŚci w slostmku do

wartości Pojazdu sPrąwnego. o wielkości korekty decyduie koszt naprawy pr4uracającej polazd do stanu technicznego

odpowie&tiego do okresu użytkowania poiazdu, jego przebiegu i ogólnego Stanu technicznego.

275 PLN

- 3 732 PLN

- 185 PLN

- 8 476 PLN

KOMENTARZ

Uwaga:

1, 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,

. uwzględniające stan ogumienia,

. uwzględniające stan pojazdu (stan i utrzymanie pojazdu),

. uwzg|ędniającą wyposażenie pojazdu,

. uwzględniający regionalną sytuację rynkową - województwo łodzkie i ościenne należą do

szczególnie "nasyconych " samochodami głownie pochodzącymi ztzw. " impońu prywatnego" i

podaz ich znaćznie pzewyższa popyt w związku z tym konieczne są znaczne upusty cenowy W

przypadku sprzedaży pojazdu,
. uwzględniający szczególny charakter eksploatacji - samochód eksploatowany przez kilku

kierowców w tym na krótkich odcinkach i na obszarach miejskich,
. uwzg|ędniającą szacunkowe koszty naprawy pojazdu.
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Podpisując niniejszą ocenę techniczną rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze

oopówieo'zialnośói za ukryie uszkodzenia, wady tworzywa lub montazu badanego obiektu oraz

.ńi"ny zaistniałe pó oniu'u"dania, Stwierdzenió opinii i sprawdz_enie stanu faktYcznego zostało

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

;ń;i"J" zatreść Ópinii wydanej ńa booŚtawie danych, co do których został wProwadzonY W

błąd lub danych,'ktore wyniłrąą ,dowodów zakwestionowanych przez uprawnione organa ,

w--".ar. .ynr.or"" nrutto wyżej zidenĘfikowanego pojazdu, określona na dzień wYkonania oPinii

wynosl:
1700 PLN

(słownie: jeden tysiąc siedemset złoĘch)

w tym VAT (23,0%) 317,89 PLN

Wartość określono na podstawie:
- notowań wartości rynt<owyctr zbazy pojazdów "KomPuterowe8o SYstemu INFO-EKSPERT" na IX-

2020 zaakceptowanych przez wykónawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

1

mgr lnż, \rzyir.ot aogdłskl
RZńcZozNAWcA \

recnru lxlbŃoct-tooowŁl
l nucrrńŃecoviEc€aBocAR@

RZEIZOZNAWSTW0 sAtłI:)th0IJOWE Rok zalozenia 1995

Krzysztof Bogdański
98-200 Sieradz, ul. Prusa 3

NlP 827-100-38-88 tel. 602 105 915
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