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Ocena stanu technicznego i okre$lenie warto$ci rynkowej pojazdu

PODS'TA\VA OPINII

Fonr:alna - w/rv zlecenie
Merytclr"yczna - system lnfo-Ekspert

DANB TDENTYFIKACYJNE POJAZDt.t (,e) Dane: [D] XI-2020
Marka: RENAULI
Wersja: L3H2 SL pask CIim
Rodzaj pojazdu: Samoch6d speejalny

Modelpojazdu:
Nr rejestracyiny:

na bazie cig2arowego

Master dci MR'07 E4 3.5r
LLU60l l4

VIN:
Rok prod.: 2009

vFl FDC3t-{64155559?
Data pienvsz*j rej estracj i
Data waznoCci badania technicznego
Przebieg szlcowany
Okres eksp loaracj i poj azdu g9 / I 0/ 06-?0 / | I tZT I
0pis rodaaju pojazrlu
Charakrer wy,korzyslaniu
Kolor porl1oki lakieruwej, (rodzaj lakieru)
Dop. masa calk. I Ladownr:$e
Rodzai nadwozia
l.iczba osi i Roelizrj napgdu I Skrz.ynia biegdw
Zaryieszenie osi / Rorstaw osi
Numer silnika
Jednostka napgdorva

PtrjernnoSd / Moc silnika
Doladowanie
l.iceha cy'lindr.6w / Uklad cylindr.6w
Norma spalin
Dlugo$d I Saeroko$C i Wysoko$d

2009/r0/06
2024fi0t27
41566? km
l14 miss.

Pojazd Spccjalny - Sanitarny
Slu2ba ratunkowa w Z0Z
bialy ?-warstwo*y typu uni
3500kg / 1549kg
furgon z podrvyi5sonym dachem, dlugi 4 ckzrviuwy 3 osobowy
2 I przedni (4xZ) / manualna
sprgr+,ny / 4078 mm
NIE SPRAWDZANO
z zaplonem samoczynnym
2464 ecm 1 l07kw ( t45KM)
Turbosp. z chlodn. prwietrzia
4 i ri4dowy
E4

5899mm I 1990mm 1?4E6mrn

WYPOSAZENIE SPECJALNE
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Nazwa elenrentu wyposatenia
Zabudorva pojazrlu specialnego - sanitarnego

WYPOSAZBNTE STAN DARDOlVIi

Nazr+r rlementu wyposntenia
ABS - systern zapobiega.irpy blokowaniu k6l
Drzrvi boczne prawe prrsu\\,ne
Drzrvi tylne prz.esz.klone otwierane lg0 stopni
I;otel kie rowuy z r.egulacjq rvy.soko6ci "r-

podlokiemik
I?otel pasaiera podwdjny
hrmobilizer
Klimatyzacja

L.p. Nazwa elenrentu wyposnienia
l3 ltadioodlrvarzaczCD
l4 Szyb1, przednie regulou,anc elektr-ysatie
l5 $zyby pr:rycicmnianc
l6 Scianka dzialorva rvysoka z okncrn stalym

t1

IE

l9

'l'apicerka materiakrwa "swing noir',
Wspomaganie ukladu kicrown iczego
Wykludzina prodlogi w: kabinie kauczukowa
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Komputer pokladoriy
Lusterka zewn gtrzne podgrzervune i regu lowane
elektrycznie
0brotomierz elektronicany

Zamek centralny zdalnie sterowany
Zawi eszrn ie r.vzmocnione

Zarv6r automatycznsgo odcigcia palirva w
przypadku kolizji
Zbiornik paliwa l00lI I Poduszka powictrz.na kierowcy

12 Przygotowanie do montatu rodia

OPI S ZAM ONTO \,VAN BC O }V POJ HZ DZTE, OC IJ I\TI INIA
Kolo
Standardow'c:

Prz"ednie lerve:
Przednie prarve:
Tylne lerve:
I'y lne prawel

lllnrkr, typ
MICHELIN 2?5/65 RI6C
MIC}IELIN 225165 RI6C
N,IICI.IELIN ?25165 III6C
MICHELIN 225165 ITI6C
MICI.IELIN 225/65 RI6C

Bietuik [rnml Zu2ycie l%l
I l3R
I I2R
I r2R
I r2R
I l2R

ACILIS+ TI,
ACILIS+ ]'L
ACTLIS+ TL
ACILIS+ 11,
AGILIS+ TL

70

70

70

70

Do oglEdzin przedstawiono uzywany samoch6d specjalny sanitarny, zarejestrowany na terenie Rp.

SILNIK - stwierdzono nastgpujqce lvady i niesprawno$ci:
Jednostka napgdowa kompletna, Wycieki spod uszczelek technologicznych z g6ry kadlubu silnika. Akumulator
rozruchowy nadmiemie zasiarczony i roziadowany. Brak mo2liwoici sprawdzenia przebiegu pojazdu. Jednostka
napgdowa wrazz-e skrzyniq bieg6w do sprawdzenia serrvisowego.
PODWOZIE - stwierdzono nastgpuj4cB wady i niesprawno$ci:
Skorodowany uklad wydechowy oraz hamulcowy. Slady korozji na ramie oraz podwoziu. pojazd nie uzywany
od dlu2szego czasu. Opony pojazdu sparciale izubyte.
NADWOZIE- stwierdzono nastgpujqce wady i uszkodzenia:
Ogniska korozji na dolnych elementach nadwozia. Zarysowane niekt6re elenienty nadwozia, szczeg6lnie naklejki
odblaskowe.
OSPRZ4T I WYPOSAZENIE P0JAzDUstwierdzono nasttpuj?ce braki, rvady i niesprawno$ci :
Osprzgt pojazdu sanitarnego niekompletny. Brak specjatistycznyc'li urzqdzeri do ratowania zdrorvia i iycia ludzi.
Siedzenie kierowcy mocno wygniecione z uszkodzonq tapicerkq. Wyciqgnigte radiostacj. Oo iacrnosc;Sil;i
pojazdu nadrn iernie zniszczony.

WARTOSC BA"ZOWA NErTO (138 mies.)
KOREKTA ZA WYPOSAZENIE SPECJALNE

Wypasuenie specialne polazdu powoduie pa*ighszenie wilrtoici poi&du, gtly jest spravne, czyli rdolne da swlnienid swojej lunkcji.korekty wattoiei bazowei, zwi4zanei t. rtyposa2eniem spccialnym pojazdu iosala oireitona na yx*tavie udzialu lego wyposatenio vlvartolci standardowo wywsfianego rcwego pojazdu t aozgrgdnienien amorryzaLji tlo.ja.tru.

KOREKTA ZA PIERWSZA REJESTRACJE

KOREKTA ZA PITZEBIEG - 6 704 PLN

KOIII]K'I'A ZA OCUMIENIB
548 l't.N

Korektd uwzglldnia wp$'w stonu agumieflia na warroit poiazclu. Punktem odniesieilia jest ogufiienie o z*iyciu 5094.

KOREKTY R6ZNE . - l0 080 PLN

16 s50 PLN
8 965 PLN

14iel*aie

578 PLN
Karc*ta uu'zglgdnta wplyw tktty piencszei reiest,'acii polttztlu (pierwszego dopuszceeniu do ruchu po zotupieniu pojq:du na,nt,go) t dlegou'arloli Pr:yjm4iesig,tepoJazdbazawy-zrtslaltartiestrownyporazpierwsry2a09/ayIs.pojudttycenianyzostalzarejestrowany,5
niesi;cy pttinici, *temiega obes eksplaatocitiest bdts:y od okresu ekrptoatacli paiazdu bairego i stqd winika rlodatnia korckt* w,rtojci.

Itorekta mv:glednio utplyw pmebiegu poiozdu noiego x'ortait. lYartolt bazola (s*orygawa*a o wplyw pienvszg rejestrucji) zoskrloobellona dla pnebiegu norma4ttnego 274 800 kn. Zwerylikovany przcb;ieg vyceniiilgo pajdztlu jesr wigkszy od normatyvnego o t 7{)
867 kn. f owoduje to zostasowanie korekty vartoici w w1-sokaict -25,69%.

rrY tym:
Stan utr4ymania i dbaloSC o pojazd

[%l wrrt. IPLNI
-2,0 - 3g?

STAN TECI"INICZNY POJAZDU

S),slem INF0-EKSPERT
/ SRTSiITD
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stan ulnynania i dbaloti o pojad nogq nre( wpryv rut utartorc rvnhowq pjudu ut przypadku, gdy stan

Y::::::::f!fj" ist:tnt: adbieca od dobrego, octtrnuriedniego dta daiego obesi ersptoataqi i prcebiegu.
Stwierdzony ponadpnecigtnie dobry stan twiadczqcy i *l:iqt**ii dbulotci ipojaztl tnore stilnawit podstawg korekrl,
dodatntej wartolci, slangors{y od typovego dohrego - poasbrg ao korekty iiennel.

Aktualno$C badari technicznych -5,0 - 969
Podstswq do zastotowaniq korekry iest vada prcwnd $ po$toci zaklxu uiytkawania pjmdu na d:ien 3t)30i1 l/27,
laszt rttykonania wyrrragqnego badania technic:negoiak tel, szczegdlnie w przypadku pojazditt vieloletnich i tntale
wylqaonych zehploaucii, enentualna *anieanoii irzepro*aetzeiia uspranniojqcej pajazdnaprcnuy.

Szczegdlny charakter.eksploatacji -10,0 -l 9Jg
Negafdny vplyrt na wortolt rynlwwq moie miet uayrqnie gtjazdu tt. nietypowl,ch warunkach, jak tei w nieq,porry
sposdb, np-: do naakiictzdr', tlojed sportov2,ch i testottTr;h, samocho<lu osobowego da cel&r iarobkoNyvh, cztsta

lazda z prryczepq prret. suntocMd asobowy lub terenovy, itp. wiel*oil rej korekt-v szacujc sig w zalelnt:tici ocl
intewywnotci t okresu e*sploatacji pojazdu w szczegillny sposdb.

Konieczne naprawy pojazdu -j0,0 -S El?
Koniecznalt wykonania naprowy wcenianego poiazdu jest potlsnwg do obniienra jego wartoici w stosanku do
u'artoici pajazdu tpranneg(). o wietkolci korekty tlecydtge koszt wtp)a,ayprzywracajqcej paja:ddo stanu technicznego
odpawiedniego do okresu uzytko*ania poiazcla, jego prEebiegu i igaUiio stanu technicmego.

\Yarta$d rynkowa netto wy*ej zidenfyfikowanego pojazrtu, okreSlona na dzieri lyykonaria opinii wynosi:
88OO PLN

(slownie: osiem tysigcy osiCImset zlotych)
Wartosd okre.$lono na podstswie;
- notowai wertosci rynkowych ust,lonych przez wykonawct opinii,
- korekt majqcych wpb'w na wartosd pojazdu.
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DOKUMENTACJA FOT'OGRAT'I CZNA
do opinii nr: 136/2020 zdnia: 202\lnn7
DANE IDENTYFIKACYJNE PO.IAZDU (*) Dane: [D] XI-2020

Rodzaj pojazdu: Samoch6d specjalny na bazie cig2arowego

Marka; RENAULT
Wenja: L3WZ SL pack Clim
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Modelpojazdu:
Nr rejestracyjny:

20201201_111907

2020t201*l 12036

Master dci MR'07 E4 3.51
LLU60I 14
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Rok prod.: 2009

2020t20r

2020t201 fi2057

20201201 I 12100 2020120t_fi2107

2020t20t_t 12158

t122n

19587 nrgr in2, Tonrasz Celcj

2020t 201

Strona 4

ffi
24201201 1fi926

2020t20r.nzt4t

20201201_U2t24
202012a1_fi2151


