
Wycena numer:  0644/KT/04/2019 z dnia: 2019/04/10

Rzeczoznawca : inż. Jakub Tabisz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w LeskuZleceniodawca:
Plac Konstytucji 3 Maja 16, 38-600 LeskoAdres:

Określenie wartości rynkowej pojazduZadanie:

PODSTAWA WYCENY

Opinię wykonano na podstawie dokumentacji dostarczonej przez zleceniodawcę oraz oględzin 
pojazdu przeprowadzonych przez rzeczoznawcę.  

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*) Dane: [C] IV-2019 

Marka: RENAULT             Model pojazdu:      385 Kerax
385.26 6x4 Nr rejestracyjny:     Rok prod.: 1998RBI 07AJWersja:

Rodzaj pojazdu:  Samochód ciężarowy VIN: VF633DVB0H0000618

Data pierwszej rejestracji 1998/09/29, (w Polsce: 2011/06/16)
Data ważności badania technicznego 2019/06/20
Wskazanie drogomierza 463892 km
Okres eksploatacji pojazdu (98/09/29-19/04/10) 246 mies.
Opis rodzaju pojazdu Pojazd wyposażony w HDS JONSERED 90Z
Charakter wykorzystania Przewóz drewna 
Dop. masa całk. 26000 kg
Rodzaj zabudowy podwozie z platformą
Rodzaj kabiny krótka
Liczba osi  /  Rodzaj napędu  /  Skrzynia biegów 3  /  6x4  /  manualna
Rodzaj silnika z zapłonem samoczynnym
Pojemność  /  Moc silnika 11100 ccm  /  280kW (381KM)
Liczba cylindrów  /  Układ cylindrów 6  /  rzędowy
Norma spalin E2

Wartość rynkowa netto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii 
wynosi:

  58700 PLN  
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OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Zużycie [%]Bieżnik [mm]Marka, typKoło

Przednie lewe: *MIRAGE 315/80  R22.5          MG121 5411,0  
Przednie prawe: *MIRAGE 315/80  R22.5          MG121 4413,0  
II Osi LZ: *WEST LAKE 13.00   R22.5              CM 923 5411,0  
II Osi LW: *WEST LAKE 13.00   R22.5              CM 923 5411,0  
II Osi PZ: *WEST LAKE 13.00   R22.5              CM 923 5610,5  
II Osi PW: *WEST LAKE 13.00   R22.5              CM 923 5411,0  
III Osi LZ: *WEST LAKE 13.00   R22.5              CM 923 4912,0  
III Osi LW: *WEST LAKE 13.00   R22.5              CM 923 4912,0  
III Osi PZ: *WEST LAKE 13.00   R22.5              CM 923 5511,0 *
III Osi PW: *bieżnikowana 13.00 R22.5 (inny bieżnik od reszty opon)             100  

STAN TECHNICZNY POJAZDU

• Nie wykonano próby ruchowej pojazdu. 

• Stwierdzono nadmierne wycieki płynów eksploatacyjnych, w szczególności oleju silnikowego. 

• W trakcie oględzin stwierdzono uszkodzenia świateł tylnych samochodu wymagające naprawy. 

• Zawieszenie, układ hamulcowy i układ kierowniczy brak możliwości weryfikacji działania. 
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• Stwierdzono uszkodzenia blacharsko - lakiernicze kabiny samochodu 
   (uszodzenie prawej krawędzi dachu). Drzwi kierowcy zamykane są na prowizorycznie dorobiony
   element zamykany kłódką. 

• Wnętrze pojazdu utrzymane w bardzo złym stanie. Stwierdzono duże zabrudzenia wewnątrz całej 
kabiny.  
  Deska rozdzielcza jest w bardzo złym stanie technicznym. Brakuje części jej elemntów, inne są 
połamane, 
  porysowane i mocno zabrudzone (poplamione). Fotel kierowcy posiada bardzo zniszczone obicie 
  tapicerskie (miejscami wybrakowane, rozdarte, zabrudzone). 

• Nie badano poprawności i budowy numerów identyfikacyjnych pojazdu. 
 

 

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA NETTO (251 mies.)  *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 000 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -  996 PLN
KOREKTY RÓŻNE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 10 300 PLN

W tym: [%] Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd -5,0 -3 500
Konieczne naprawy pojazdu -5,7 -4 000
Indywidualny zakup za granicą (z UE) -4,0 -2 800
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Wartość rynkowa netto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania 
opinii wynosi:

  58700 PLN  
(słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych)

Wartość określono na podstawie:
- wycenę wykonano na podstawie modelu porównawczego. 
  Wartość pojazdu bazowego ustalono w oparciu o internetowe ogłoszenia sprzedaży       
pojazdów o podobnych parametrach technicznych,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,

..................................................
     wycenę  wykonał

Zastrzeżenia ograniczające: 

· Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte i ewentualne skutki wynikające z dalszego 
użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

· Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za prawdziwość przedłożonych do badania dokumentów oraz złożonych 
oświadczeń.

· Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być 
uznawane.

· Powyższe oszacowanie w szczególności nie może byc traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za cenę 
równą oszacowanej wartości, powyższe oszacowanie stanowi podstawę negocjacji i może odbiegać od ostatecznej ceny 
kontraktowej ustalonej przez strony.                                                                                                             

· Nie badano poprawności ani budowy numerów identyfikacyjnych (np. nr fabrycznych). 
· Nie weryfikowano także prawdziwości pozostałych danych, w tym roku produkcji i innych, które przyjęto wg 

okazanych dokumentów lub oświadczeń - opinia nie może być wykorzystana  w celu potwierdzenia oryginalności 
przedmiotu wyceny.

· Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny. Nie weryfikowano także ewentualnego istnienia 
ograniczonych praw rzeczowych.

· Wydana opinia nie może być kopiowana ani publikowana w całości lub w części w jakimkolwiek dokumencie bez zgody 
wykonawcy. 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr:  0644/KT/04/2019 z dnia: 2019/04/10

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*) Dane: [C] IV-2019 

Marka: RENAULT             Model pojazdu:      385 Kerax
385.26 6x4 Nr rejestracyjny:     Rok prod.: 1998RBI 07AJWersja:

Rodzaj pojazdu:  Samochód ciężarowy

Fot. 1 Fot. 2 

Fot. 3 Fot. 4 

Fot. 5 Fot. 6 
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Fot. 7 Fot. 8 

Fot. 9 Fot. 10 

Fot. 11 Fot. 12 
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Fot. 13 Fot. 14 

Fot. 15 Fot. 16 

Fot. 17 
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