OPINIA Nr: 06/11/2021

z dnia: 2021/11/15

Wykonawca opinii : inż. Cezary Guzal RS 001158
Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Adres:
Targowa 52, 26-400 Przysucha
Zadanie:
Okreslenie wartosci rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym
DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] XI-2021

Marka: MAN
Model: 28.314 FNLC E3 26.0t
Wersja: FE310A
Rodzaj pojazdu: Wywóz Śmieci*
Data pierwszej rejestracji
Data ważności badania technicznego
Wskazanie drogomierza / Przebieg szacowany
Okres eksploatacji pojazdu (01/08/13-21/11/15)
Charakter wykorzystania
Kolor powłoki lakierowej kabiny
Dop. masa całk. / Ładowność
Rodzaj zabudowy
Rodzaj kabiny
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów
Zawieszenie osi I / II / III
Rozstaw osi przedni / tylny
Jednostka napędowa
Pojemność / Moc silnika
Liczba cylindrów / Układ cylindrów
Norma spalin

Rok produkcji: 2001
Nr rejestracyjny: WPY 15017
VIN: WMAE63ZZZ1L027613
2001/08/13, (w Polsce: 2013/10/01)
2019/12/10
506577 km / 1506577 km
243 mies.
Wywóz Śmieci
Żółty 1-warstwowy typu uni
26000 kg / 10580 kg
Śmieciarka
krótka *
3 / 6x2 / manualna
resory / poduszki / poduszki
4800 mm / 1350 mm
z zapłonem samoczynnym
11967 ccm / 228kW (310KM)
6 / rzędowy
E3

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
L.p.
1
2
3
4
5
6

Nazwa elementu wyposażenia
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
Blokada mechanizmu różnicowego
Komputer pokładowy
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Obrotomierz
Silnik spełniający normy EURO 3

L.p.
7
8
9
10
11
12

Nazwa elementu wyposażenia
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Tachograf
Wspomaganie układu kierowniczego
Wspomaganie układu kierowniczego - servocom
Zawieszenie osi tylnej pneumatyczne

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU
L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 * Światła p/mgielne przednie

Wartość [PLN]
0

STAN TECHNICZNY POJAZDU
Do oględzin przedstawiono samochód z uszkodzeniami poszyć zewnętrznych i wyposażenia nadwozia,
polegających na punktorych ubytkach lakieru, głębokich zarysowaniach, wgięciach. Ponadto
stwierdzono uszkodzenie sprzęgła i skrzyni biegów. Zakres uszkodzeń z ich kwalifikacją zawarto w
arkuszu WPU.
KOREKTY
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (246 mies.) *
................................
KOREKTA ZA PRZEBIEG
................................................

27 060 PLN
- 2 791 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa została określona dla przebiegu normatywnego 1 392 000
km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 114 577 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości
w wysokości -10,31%.

KOREKTY RÓŻNE

3.194.2

......................................................
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- 10 396 PLN

Strona

1
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2021/11/15

W tym:
Stan utrzymania i dbałość o pojazd

[% ] Wart. [PLN]
-4,0
- 970

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan
wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu.
Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty
dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.

Aktualność badań technicznych

-5,0

-1 213

Podstawą do zastosowania korekty jest wada prawna w postaci zakazu użytkowania pojazdu na dzień 2021/11/15,
koszt wykonania wymaganego badania technicznego jak też, szczególnie w przypadku pojazdów wieloletnich i trwale
wyłączonych z eksploatacji, ewentualna konieczność przeprowadzenia usprawniającej pojazd naprawy.
Wartość korekty została oszacowana automatycznie, na podstawie okresu eksploatacji pojazdu: 243 mies.

Konieczne naprawy pojazdu

-28,8

-7 000

Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do
wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego
odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.

Uszkodzenia ukryte

-5,0

-1 213

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

13900 PLN
(słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset złotych)
w tym VAT (23,0%) 2599,19 PLN
Wartość określono na podstawie:
- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

3.194.2

19252 inż . Ce z ary Guz al RS 001158

System INFO-EKSPERT
/ SRTSiRD

Strona

2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
do opinii nr: 06/11/2021

z dnia: 2021/11/15

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] XI-2021

Marka: MAN
Model: 28.314 FNLC E3 26.0t
Wersja: FE310A
Rodzaj pojazdu: Wywóz Śmieci*

Rok produkcji: 2001
Nr rejestracyjny: WPY 15017
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