
OCENA TECHNICZNA nr: DAW-1995/20 z dnia: 2020/12/31

Rzeczoznawca : mgr inż.Andrzej Walewski CCRS411/20 RS

BOŚ LEASING - EKO PROFIT S.A.Zleceniodawca:
ul. Żelazna 32, 00-832 WarszawaAdres:

Określenie wartości pojazdu z uwzględnieniem sprzedaży wymuszonejZadanie:

PODSTAWA OPINII

Wycena na podstawie oględzin pojazdu z uwzglądnieniem dokumentów pojazdu na terenie parkingu firmy  GB 
Truck Sp. z o.o. ul. Połczyńska 110, 01-304 Warszawa 

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Dane: [O] XII-2020 

Marka: SKODA               Model pojazdu:      Fabia III 1.0 MR`19
Ambition Nr rejestracyjny:     Rok prod.: 2019WY5382MWersja:

Rodzaj pojazdu:  Samochód osobowy VIN: TMBEB6NJXKZ145498

Nr INFO-EKSPERT 034-04062
Data pierwszej rejestracji 2019/10/17
Data ważności badania technicznego 2022/10/16
Wskazanie drogomierza 78492 km
Okres eksploatacji pojazdu (19/10/17-20/12/31) 14 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Rodzaj nadwozia hatchback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność  /  Moc silnika 999 ccm  /  55kW (75KM)
Rodzaj skrzyni biegów manualna
Rodzaj napędu przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE (2019.01-2019.06)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia L.p. Nazwa elementu wyposażenia
241 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół Poduszka powietrzna pasażera z możliwością 

odłączenia
  

252 Blokada mechanizmu różnicowego centralnego 
elektroniczna EDL

Poduszki powietrzne boczne przednie  

263 Blokada mechanizmu różnicowego XDS Schowek na okulary  
274 Bluetooth Schowki pod przednimi fotelami  
285 Czujnik zmierzchu System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP  
296 Czujniki parkowania - tył System kontroli ciśnienia w oponach  
307 Fotel kierowcy z regulacją wysokości System p/poślizgowy MSR  
318 Gniazdo 12V System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR  
329 Hamulec antykolizyjny System pokolizyjny ACS  
3310 Immobilizer System Start/Stop  
3411 Instalacja gazowa LPG System wspomagania nagłego hamowania  
3512 Kieszenie w oparciach foteli przednich System wspomagania ruszania pod górę  
3613 Klimatyzacja Szyby przednie regulowane elektrycznie  
3714 Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i 

głębokości
Szyby przyciemniane  

3815 Komputer pokładowy Światła do jazdy dziennej LED  
3916 Konsola centralna Światło dodatkowe STOP  
4017 Kurtyny powietrzne boczne Tarcze kół aluminiowe 6Jx15  
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4118 Lakier metalizowany Tarcze kół stalowe 6Jx15  
4219 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane 

elektrycznie wkolorze nadwozia
Tempomat  

4320 Ogranicznik prędkości Wspomaganie układu kierowniczego zmienne  
4421 Pakiet Premium Zamek centralny zdalnie sterowany  
4522 Podłokietnik przedni z zamykanym schowkiem Zestaw naprawczy opon  

23 Poduszka powietrzna kierowcy 

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Zużycie [%]Bieżnik [mm]Marka, typKoło

Przednie lewe: *NEXEN 185/60  R15     84H  455,5  
Przednie prawe: *NEXEN 185/60  R15     84H  525,0  
Tylne lewe: *NEXEN 185/60  R15     84H  316,5  
Tylne prawe: *NEXEN 185/60  R15     84H  247,0  

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Do oceny przedstawiono pojazd zarejestrowany w kraju.
Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy GB Truck Sp. z o.o. ul. Połczyńska 110, 01-304 
Warszawa
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.
W czasie oględzin stwierdzono:
Brak książki serwisowej pojazdu.
Wskazania komputera pokładowego: .Wymiana oleju i przegląd teraz!”.
Brak ciśnienia w ogumieniu koła tylnego prawego.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:
Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.
Silnik wraz z komorą silnikową - brudny, drobne zapocenia w miejscach uszczelnień. 
Silnik uruchomiono. 
Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:
Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:
Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:
Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:
Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:
Nadwozie koloru srebrnego - lakier dwuwarstwowy metalik.
Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:
- pokrywa komory silnika [160 - 190 µm],
- błotnik tylny prawy [120 - 180 µm],
- drzwi tyłu nadwozia [90 - 180 µm].
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchownie porysowana.
Uwaga! Oględziny podczas opadów deszczu.
Brak możliwości dokładnej weryfikacji wizualnego stanu technicznego nadwozia.
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Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy: 
- drzwi tylne lewe - zarysowane,
- błotnik tylny prawy - wgnieciony.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:
- kamera cofania - niesprawna.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:
- zderzak tylny - porysowany, pęknięty, odpryski powłoki lakierowej.

WYPOSAŻENIE:
Pojazd wyposażony w instalację gazową LPG. Sprawności oraz kompletności instalacji nie weryfikowano.
Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi. 
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Zastrzeżenia ograniczające: 
Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte 
przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej 
staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii. 
Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem 
należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta 
powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
Za szkodę w rozumieniu ust. powyżej nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje 
jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną. 
Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie 
może być uznawane.
Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie 
może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu 
wyceny za oszacowaną wartość.
Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i 
ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych 
przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i  w przedstawionych dokumentacjach 
technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach 
elektronicznych pojazdu.
Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie 
gwarantuje  zgodności  ze  stanem  faktycznym  w  zakresie  niemożliwym  do  ustalenia  przez 
rzeczoznawcę podczas oględzin.
Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich 
brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi 
zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.                                                                      
                             RZECZOZNAWCA
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ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do opinii nr:  DAW-1995/20 z dnia: 2020/12/31

Rzeczoznawca : mgr inż.Andrzej Walewski CCRS411/20 RS

BOŚ LEASING - EKO PROFIT S.A.Zleceniodawca:

ul. Żelazna 32, 00-832 WarszawaAdres:

Określenie wartości pojazdu z uwzględnieniem sprzedaży wymuszonejZadanie:

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Dane: [O] XII-2020 

Marka: SKODA               Model pojazdu:      Fabia III 1.0 MR`19
Ambition Nr rejestracyjny:     Rok prod.: 2019WY5382MWersja:

Rodzaj pojazdu:  Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ

Drzwi przednie lewe:

90 - 160 µm

Błotnik przedni lewy:

120 - 160 µm

Błotnik przedni prawy:

130 - 160 µm

Błotnik tylny lewy:

100 - 140 µm

Drzwi tylne lewe:

100 - 140 µm

Pokrywa przednia:

160 - 190 µm

Dach:

120 - 160 µm

Drzwi przednie prawe :

110 - 150 µm

Drzwi tylne prawe:

110 - 150 µm

Błotnik tylny prawy:

120 - 180 µm

Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia:

100 - 140 µm
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr:  DAW-1995/20 z dnia: 2020/12/31

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Dane: [O] XII-2020 

Marka: SKODA               Model pojazdu:      Fabia III 1.0 MR`19
Ambition Nr rejestracyjny:     Rok prod.: 2019WY5382MWersja:

Rodzaj pojazdu:  Samochód osobowy
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