
Wycena Nr: AP_BMW5_WE146GM 2020/06/05z dnia:

Rzeczoznawca: SŁAWOMIR KUCZORRA
Zleceniodawca: AUTOPRZETARG
Adres: ul. ZATORZE 1,  02-852 WARSZAWA

USTALENIE STANU I WYCENA WARTOŚCI POJAZUZadanie:

Marka: BMW Model pojazdu: 520 Diesel DPF MR`10 F10
Wersja: Nr rejestracyjny: WE146GM Rok prod.: 2010
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Dane: [O] VI-2020DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

VIN:  WBAFW11090C702813

Nr INFO-EKSPERT 003-01459

Data pierwszej rejestracji 2010/08/23

Data ważności badania technicznego 2020/08/21

Wskazanie drogomierza 93052 km

Okres eksploatacji pojazdu (2010/08/23-2020/06/05) 117 mies.

Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru) CZARNY 2-warstwowy typu uni

Oznaczenie typu F10

Dop. masa całk. 2250 kg

Rodzaj nadwozia sedan 4 drzwiowy

Jednostka napędowa z zapłonem samoczynnym

Pojemność  /  Moc silnika 1995 ccm  /  135 kW (184 KM)

Doładowanie Turbosp. z chłodn. powietrza

Rodzaj skrzyni biegów manualna

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2010.02 - 2010.12)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 Poduszki powietrzne boczne przednie21ABS - system zapobiegający blokowaniu kół

2 Radioodtwarzacz BMW Professional CD22Autoalarm

3 System dynamicznej kontroli trakcji DTC23Czujnik deszczu

4 System kontroli ciśnienia w oponach24Czujnik obecności pasażera aktywujący poduszkę

5 System stabilizacji toru jazdy DSC25Filtr cząsteczek stałych

6 System Start/Stop26Fotele przednie z regulacją elektryczną kąta nachylenia
oparcia

7 System wspomagajacy hamowanie w zakrętach27Fotele przednie z regulacją elektryczną wysokości

8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie28Immobilizer

9 Światła p/mgielne przednie29Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą

10 Tapicerka tekstylna30Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa

11 Tarcze kół aluminiowe 17" "V-Spoke 236"31Komputer pokładowy

12 Tempomat32Kurtyny powietrzne boczne

13 Wskaźnik temperatury zewnętrznej33Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane
elektrycznie

14 Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne
Servotronic

34Nakładki ozdobne progów

15 Wykończenie wnętrza listwy akcentowe czarne błyszczące35Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z kontrolą
naciągu

205542 SŁAWOMIR KUCZORRA1.38 System INFO-EKSPERT

/ SRTSiRD
Strona 1



Wycena Nr: AP_BMW5_WE146GM 2020/06/05z dnia:

L.p. Nazwa elementu wyposażenia L.p. Nazwa elementu wyposażenia

16 Wyświetlacz wielofunkcyjny 7"36Odtwarzacz MP3

17 Zagłówki foteli przednich aktywne37Opony z funkcją jazdy awaryjnej

18 Zamek centralny zdalnie sterowany38Podłokietnik centralny przedni

19 Zderzaki w kolorze nadwozia39Poduszka powietrzna kierowcy

20 Złącze "AUX"40Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Wartość [PLN]Nazwa elementu wyposażeniaL.p.

 405Czujniki parkowania - przód/tył1

 308Reflektory bi-ksenonowe2

 89Spryskiwacze reflektorów3

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło Marka, typ Zużycie [%]Bieżnik [mm]

Przednie lewe: NOKIAN TYRES 225/55 R17 97H WR A3 R-FLAT 7.0 34

Przednie prawe: NOKIAN TYRES 225/55 R17 97H WR A3 R-FLAT 7.0 34

Tylne lewe: NOKIAN TYRES 225/55 R17 97H WR A3 R-FLAT 7.0 34

Tylne prawe: NOKIAN TYRES 225/55 R17 97H WR A3 R-FLAT 7.0 34
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STAN TECHNICZNY POJAZDU

1.SILNIK SKRZYNIA BIEGÓW -
Wad i niesprawności nie stwierdzono.

2. PODWOZIE + UKŁAD ZAWIESZENIA
Wad i niesprawności nie stwierdzono.

3. NADWOZIE - stwierdzono następujące wady i uszkodzenia
Wad braków i niesprawności nie stwierdzono.

4. OSPRZĘT i WYPOSAŻENIE POJAZDU - stwierdzono następujące braki, wady, i niesprawności
Wad braków i niesprawności nie stwierdzono.

INFORMACJE DODATKOWE
1. W czasie badania w pojeździe znajdowały się:
- kluczyki do pojazdu tak [x] nie [ ] ,1 szt:
- pilot do alarmu tak [ ] nie [x] , szt:
- koło zapasowe tak [] nie [x]
- gaśnica tak [x] nie [ x]
- trójkąt ostrzegawczy tak [x] nie [x ]
- klucze (narzędzia) tak [] nie [x ]
- apteczka tak [x] nie []
2. Do wglądu rzeczoznawcy okazano następujące dokumenty pojazdu:
- dowód rejestracyjny tak [x] nie [ ]
- karta pojazdu tak [ ] nie [x]
- instrukcja obsługi tak [x] nie [ ]
- polisa ubezpieczenia OC tak [] nie [x ] ,
- książka gwarancyjna tak [x] nie [] , książka elektroniczna ASO
przeglądy okresowe wykonane w terminie: tak [x] nie [] brak możliwości
ustalenia []
3. Pochodzenie pojazdu: kupiony w kraju [x] sprowadzony [] nie ustalono
4. Wykonano pomiar grubości powłoki lakierowej: tak [x] nie []
Pojazd podlegał naprawie blacharskiej: tak [x] nie [] nie ustalono []
- Błotnik przedni lewy
- Błotnik przedni prawy
- Drzwi przednie lewe
- Drzwi przednie prawe
- Drzwi tylne lewe
- Drzwi tylne prawe
- Błotnik tylny lewy
- Błotnik tylny prawy
5. Jazda próbna: nie wykonana - ograniczony dostęp teren parkingu.  

KOREKTY

 42 000 PLNWARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (121 mies.)
  802 PLNKOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE
  881 PLNKOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ

 6 489 PLNKOREKTA ZA PRZEBIEG
  600 PLNKOREKTA ZA OGUMIENIE
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- 7 525 PLNKOREKTY RÓŻNE
Wartość [PLN]W tym: [%]

-5 017-10.0Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw

-2 508-5.0MARŻA KOMISOWA

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

  43200 PLN
(słownie: czterdzieści trzy tysiące dwieście złotych)

w tym VAT (23.0%) 8078.05 PLN

Wartość określono na podstawie:
- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów 'Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT' na VI-2020
zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu

1. Niniejsza opinia służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być
wykorzystywana do żadnego innego celu.
2. Wycenę sporządzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego przedmiotu w warunkach
występujących w miejscu jego udostępnienia.
Nie prowadzono badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej.
3. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia
metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne wynikające z tego skutki podczas dalszego użytkowania 
przedmiotu wyceny.
4. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny, powstałe z przyjęcia za podstawę 
wyceny informacji o stanie przedmiotu wyceny, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze 
stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu przez wykonawcę było niemożliwe lub bardzo utrudnione.
5. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą techniczną przedmiotu wyceny, ocena stanu ma jedynie charakter
informacyjny.
6. Wycena została opracowana wg notowań zakupu. Są to wartości po jakich handel samochodowy (dealerzy, 
auto -komisy) odkupują pojazdy używane w celu ich ponownego odsprzedania.
7. W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji o wycenianym pojeździe niedostępnych rzeczoznawcy w 
czasie wykonywania niniejszej wyceny, stanowisko rzeczoznawcy przyjęte i zaprezentowane w opinii
może ulec zweryfikowaniu.

Wycenę sporządził:
Rzeczoznawca Sławomir Kuczorra
Dnia 04.06.2020  
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