
WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE Zakup Sprzedaż

Numer wyceny 5892

Data wyceny 2018-10-26

Wycena na dzień 26.10.2018

Numer licencji / użytkownik 62606 / Orzechowski Dariusz

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy PL2018101700150

Data szkody 2018-10-15

Firma ubezpieczeniowa / numer polisy  /

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko  REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W

Adres 45-594 OPOLE

FIRMOWA 1

Telefon prywatny / służbowy / komórkowy 774526230 /  /

e-mail RDOS.OPOLE@RDOS.GOV.PL

DANE POJAZDU - kod EC 0057140

Numer rejestracyjny / numer VIN OP0082C / TSMMHY51S00302059

Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 2008-01-04 /   129

Rok produkcji 2007

Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 154 250 / Odczytany

Przebieg standardowy / różnica (km) 122 100 /  32 150

Lakier ----

Liczba właścicieli Nie podano

Stan pojazdu Dobry

Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka SUZUKI

Model Ignis 03-08

Typ Ignis 1.3 4x4 Snow White

Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5

Okres dostępności 2005-09-01 - 2008-01-31

Pojemność silnika (ccm) 1328

Moc kW / KM 69 / 93

Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)

Układ / liczba cylindrów R / 4

Skrzynia / liczba biegów M / 5

WYCENA POJAZDU Sprzedaż

Wartość pojazdu (brutto) PLN 13 900

Notowanie Eurotax (baza danych 2018.10) PLN 15 900

Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN -350

Korekta na przebieg PLN -950

Korekta na rok produkcji PLN -403

Wartość wyposażenia dodatkowego PLN 240

Wartość czynników obniżających wartość PLN -300

Korekta na stan opon PLN -240
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

● 4/5 zagłówki

● ABS

● Airbag - 4 sztuki

● EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania

● El. podnoszenie szyb, przód

● Fotel  kierowcy z mechaniczną regulacją wysokości

● Immobilizer

● Instalacja radiowa + 4 głośniki

● Klimatyzacja

● Lakier metalik

● Lusterka boczne regulowane elektrycznie

● Lusterka boczne, podgrzewane

● Obrotomierz

● Ogrzewanie przednich foteli

● Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód

● Popielniczka + zapalniczka

● Radio CD

● Relingi dachowe

● Schowek pod fotelem pasażera

● Szyby barwione

● Światła przeciwmgielne

● Termometr zewnętrzny

● Trzecie światło stop

● Tylne oparcie składane, dzielone

● Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego

● Wspomaganie układu kierowniczego

● Wycieraczka szyby tylnej

● Zamek centralny

● Zderzaki w kolorze nadwozia

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - LISTA OGÓLNA Sprzedaż

● Hak holowniczy stały PLN 240

SUMA PLN 240

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ Sprzedaż

● Niezbędne naprawy PLN -300

SUMA PLN -300

OPONY Sprzedaż

Oś 1, Opona 1 (lewa), 165/70r14 81t, d.passio

Nominalna głębokość bieżnika [mm]: 8

Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: 3
Zużycie [%]: 83

Obniżka na zniszczenie [%]: 0

Wartość (brutto) PLN -60

Oś 1, Opona 2 (prawa), 165/70r14 81t, d.passio

Nominalna głębokość bieżnika [mm]: 8

Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: 3
Zużycie [%]: 83

Obniżka na zniszczenie [%]: 0

Wartość (brutto) PLN -60

Oś 2, Opona 1 (lewa), 165/70r14 81t, d.passio

Nominalna głębokość bieżnika [mm]: 8

Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: 3
Zużycie [%]: 83

Obniżka na zniszczenie [%]: 0

Wartość (brutto) PLN -60

Oś 2, Opona 2 (prawa), 165/70r14 81t, d.passio

Nominalna głębokość bieżnika [mm]: 8

Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: 3
Zużycie [%]: 83

Obniżka na zniszczenie [%]: 0

Wartość (brutto) PLN -60

SUMA PLN -240

NOTATKI

uszkodxenia bez związky:
drzwi t.p. 1,0 rg

Notatka do wyceny:
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DEFINICJE KOREKT

Korekta ze względu na miesiąc pierwszej rejestracji

Korekta uwzględnia wpływ miesiąca pierwszej rejestracji wycenianego pojazdu na jego wartość.
Miesiąc I rejestracji dla wycenianego pojazdu to styczeń, zatem pojazd jest starszy od pojazdu bazowego o 4
miesiące, co daje korektę (-) 350 PLN.

Korekta ze względu na przebieg

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu wycenianego pojazdu na jego wartość.
Standardowy przebieg dla wycenianego pojazdu wynosi 122 100 km, przebieg rzeczywisty 154 250 km, jest zatem
o 32 150 km wyższy od standardowego, co daje korektę wartości w wysokości (-) 950 PLN.

Korekta ze względu na rok produkcji

Korekta uwzględnia wpływ roku produkcji na wartość wycenianego pojazdu w sytuacji, gdy rok produkcji jest inny
niż rok I rejestracji pojazdu.
Rok produkcji ustalony dla wycenianego pojazdu to 2007,  co daje korektę wartości w wysokości (-) 403 PLN.

Korekta ze względu na wyposażenie dodatkowe pojazdu

Korekta stosowana jest w przypadku różnicy w elementach wyposażenia pojazdu wycenianego w stosunku do
seryjnego wyposażenia pojazdu bazowego.
Dla wycenianego pojazdu zostały dodane wyszczególnione powyżej elementy wyposażenia dodatkowego, co daje
korektę wartości w wysokości (+) 240 PLN.

Korekta ze względu na czynniki obniżające wartość

Korekta uwzględnia wpływ czynników obniżających wartość wycenianego pojazdu.
Dla wycenianego pojazdu zostały wprowadzone wyszczególnione powyżej czynniki obniżające wartość, co daje
łączną korektę wartości w wysokości (-) 300 PLN.

Korekta ze względu na stan opon

Korekta uwzględnia wpływ stanu opon na wartość wycenianego pojazdu.
Zużycie każdej opony oceniane jest przez pomiar rzeczywistej wysokości bieżnika mierzonej z dokładnością do 1
mm, która następnie jest porównywana z nominalną wysokością bieżnika nowej opony. Fakt uszkodzeń ogumienia
stanowi podstawę korekty jej wartości niezależnie od stopnia zużycia bieżnika.
Stan ogumienia dla wycenianego pojazdu wykazuje zużycie  powyżej 50%, co daje korektę wartości pojazdu w
wysokości (-) 240 PLN.

Dodatkowa informacja do wyceny

Wycena wartości pojazdu oparta jest o tzw. wartość pojazdu bazowego. Notowania publikowane w produktach
Eurotax są ustalane dla pojazdów spełniających warunki pojazdu bazowego tj. posiadającego wyposażenie
standardowe, datę I rejestracji w miesiącu maju roku produkcji, będących w dobrym stanie technicznym i mających
standardowy przebieg. Ponieważ w rzeczywistości pojazdy różnią się od pojazdu bazowego, przy wykonywaniu
wyceny wartości stosowane są korekty mające za zadanie uwzględnić różnice pomiędzy pojazdem rzeczywistym a
bazowym.
Przebieg standardowy (normatywny) pojazdu jest to przeciętny całkowity przebieg pojazdu, który określany jest dla
przyjętego okresu użytkowania na podstawie badań grup pojazdów o zbliżonym rodzaju, klasie, przeznaczeniu i
pojemności silnika.

Objaśnienia:

* wartość zmodyfikowana przez użytkownika

V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)

G bezpłatna opcja wyposażenia

A Warość korekty okreslona automatycznie z systemu Eurotax
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