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Numer wyceny 2470

Data wyceny 2020-07-24

Wycena na dzień 24.07.2020

Numer licencji / użytkownik 67914 / Miaz Krzysztof

DANE POJAZDU - kod EC 0095423

Numer rejestracyjny / numer VIN CB129JJ / MPATFS86JET002799

Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 2014-01-27 /   78

Rok produkcji 2013

Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 204 464 / Odczytany

Przebieg standardowy / różnica (km) 129 000 /  75 464

Lakier metalik

Liczba właścicieli 3

Stan pojazdu Dobry

Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka ISUZU

Model D-Max 12-17

Typ D-Max 2.5 d EC LS aut

Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Pickup / 4 / 4

Okres dostępności 2012-06-01 - 2015-08-31

Pojemność silnika (ccm) 2499

Moc kW / KM 120 / 163

Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF

Układ / liczba cylindrów R / 4

Skrzynia / liczba biegów A / 5

WYCENA POJAZDU

Wartość pojazdu (netto) PLN

Notowanie Eurotax (baza danych 2020.07) PLN

Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN

Korekta na przebieg PLN

Korekta na rok produkcji PLN

Wartość wyposażenia dealerskiego PLN

Wartość wyposażenia dodatkowego PLN

Wartość czynników obniżających wartość PLN

Korekta na stan opon PLN
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

● ABS

●

Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i
pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny
powietrzne)

● Chromowana atrapa chłodnicy (grill)

● Chromowane obudowy lusterek zewnętrznych

● EBD - elektroniczny system rozdziału sił hamowania

● Elektryczne podnoszenie szyb, przód

● ESC - system stabilizacji toru jazdy

● Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 255/65

● Fotel kierowcy z regulacją wysokości

● Gniazdo AUX oraz Mini USB

● Immobilizer

● Interfejs Bluetooth

● Kierownica skórzana

● Kierunkowskazy w lusterkach bocznych

● Kieszenie w oparciach przednich siedzeń

● Klimatyzacja

● Koło zapasowe

● Komputer pokładowy

● Lakier uni

● Lampki do czytania - przód

● Lampy tylne LED

● Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie

● Obrotomierz

●
Osłony podwozia (miski olejowej, skrzyni biegów,
zbiornika paliwa)

●
Pasy bezpieczeństwa przednie, 3-puntkowe z
napinaczem i regulacją wysokości

● Podłokietnik - przód

● Popielniczka + zapalniczka

● Radio CD/MP3

● Regulacja wysokości kolumny kierownicy

● Skórzana dźwignia zmiany biegów

● Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa

● System nagłośnienia Live Surround

● Światła do jazdy dziennej

● Światła przeciwmgielne

● Tapicerka tkaninowa

● TCS - system kontroli trakcji

● Tempomat

● Trzecie światło stop

● Tylne siedzenia składane

● Wspomaganie układu kierowniczego

● Zamek centralny sterowany pilotem

● Zderzak przedni w kolorze nadwozia

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - NIEZAMONTOWANE

● Lakier uni PLN

● Tapicerka tkaninowa PLN

SUMA PLN

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

● Lakier metalik PLN

● Pakiet Hardtop PLN

□ Czujniki cofania

□ Dywaniki welurowe

□ Nadbudowa RH03

□ Szyby boczne tylne przyciemniane

□ Wykładzina ochronna zabudowy

SUMA PLN

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - LISTA OGÓLNA

● Hak holowniczy stały PLN

● Ogrzewanie przednich foteli PLN

● Relingi dachowe PLN

● Tapicerka skórzana PLN

SUMA PLN

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ

● Korekta dotycząca koniecznych naprawy PLN

● Korekta ze względu na stan utrzymania i dbałość o pojazd (-4%) PLN

SUMA PLN

OPONY
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Oś 1, Opona 1 (lewa), Nexen, 245/65R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]: 12

Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: 5
Zużycie [%]: 70

Obniżka na zniszczenie [%]: 0

Wartość (brutto) PLN

Oś 1, Opona 2 (prawa), Nexen, 245/65R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]: 12

Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: 5
Zużycie [%]: 70

Obniżka na zniszczenie [%]: 0

Wartość (brutto) PLN

Oś 2, Opona 1 (lewa), Nexen, 245/65R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]: 12

Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: 5
Zużycie [%]: 70

Obniżka na zniszczenie [%]: 0

Wartość (brutto) PLN

Oś 2, Opona 2 (prawa), Nexen, 245/65R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]: 12

Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: 5
Zużycie [%]: 70

Obniżka na zniszczenie [%]: 0

Wartość (brutto) PLN

SUMA PLN

NOTATKI

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE/Elementy karoserii
Stan techniczny nadwozia
Elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci
zarysowań i ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania). Ponadto występują wgniecenia
i miejscowa korozja; błotnik przedni prawy zdeformowany;

Naprawa blacharsko-lakiernicza.
Nie stwierdzono.

SILNIK - ocena tylko w warunkach parkingowych.
Silnik o zapłonie samoczynnym- uruchomiono. Jednostka napędowa pracuje bez nadmiernej głośności i dymienia,
praca silnika na biegu jałowym równomierna. Silnik zabrudzony olejem w dolnej części

NADWOZIE/Osprzęt
Stan techniczny nadwozia (osprzęt)
Bez uwag.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła
Stan techniczny podwozia (zawieszenie)
Brak możliwości sprawdzenia

PODWOZIE/Układ hamulcowy
Brak możliwości sprawdzenia.

NADWOZIE/Wnętrze
Tapicerka zabrudzona; koło kierownicy wytarte; przetarcia poszycia fotela kierowcy.

UWAGI OGÓLNE DO WYCENY
Wymagana diagnostyka układu ESP; akumulator niesprawny; miejscowa korozja ramy;

WYPOSAŻENIE POJAZDU
Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.
Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin
z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się
do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

JAZDA PRÓBNA
Nie przeprowadzono

Notatka do wyceny:
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KARTA KONTROLNA POMIARU POWŁOKI LAKIEROWEJ:
Wszystkie elementy poszycia nadwozia: grubość powłoki lakierowej 140μm -180μm

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

1)Opiniujący nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe
do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania
przedmiotu wyceny.

2)Opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice
w wyposażeniu pojazdu – zleceniodawca nie udostępnił specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego
pojazdu. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że
mogą występować różnice w wyposażeniu.

3)W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na
podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych
w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji
warsztatowej).

4)Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do
wyceny i za takie nie może być uznawane.

5)Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być
wykorzystywana do żadnych innych celów.

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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