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OPINIA Nr: P-0105/18/2  
Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska 

Zleceniodawca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Adres: 	Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa 
Zlec, pismo, znak: telefoniczne 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa 
Dowód rejestracyjny seria: DR/BAG numer: 0336887 
Określenie wartości rynkowej pojazdu 

Właściciel: 
Adres: 
Dokument: 

z dnia: 2018/02/01 

z dnia: 2018/02/05 

PODSTAWA OPINII 

Oględziny pojazdu w ruchu w Warszawie. 
Dokumentacja fotograficzna. 
Dowód rejestracyjny 
Oświadczenie zleceniodawcy. 
Wykorzystano program komputerowy info ekspert w wersji plus. 

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*) 	 Dane: [O] 11-2018 
Marka: 	SKODA 
Wersja: 	Comfort 4x4 
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy 

Model pojazdu: Superb H 1.8 
Nr rejestracyjny: WE3405S Rok prod.: 2009 

Nr identyfikacyjny (V1N) 
Data pierwszej rejestracji 
Data ważności badania technicznego 
Dataędzin 
WsWiie drogomierza 
Okres eksploatacji pojazdu (09/05/22-18/02/05) 
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) 
Oznaczenie typu 
Dop. masa calk. 
Rodzaj nadwozia 
Rodzaj silnika 
Pojemność / Moc silnika 
Doładowanie 
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 
Rodzaj skrzyni biegów 
Rodzaj napędu 

TMBCB93T299036511 
2009/05/22 
2018/05/29 
2018/02/01 
140804 lun 
104 mies. 
Zielony 2-warstwowy z efektem metalicznym 
3T 
2183 kg 
sedan 4 drzwiowy 
z zapłonem iskrowym (wtrysk) 
1798 ccm / 118kW (160KM) 
Turbosp. z chlodn. powietrza 
4 / rzędowy / 16 
manualna 
4x4 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 
Lp. 

1 
2 
3 

4 

Nazwa elementu wyposażenia 
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół 
Antena radiowa podwójna 
Blokada mechanizmu różnicowego EDS 

Czujniki parkowania - tył 

L.p. 
21 
22 
23 

24 

Nazwa elementu wyposażenia 
Poduszka powietrzna kierowcy 
Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy 
Poduszka powietrzna pasażera z możliwością 
odłączenia 
Poduszki powietrzne boczne przednie 

3.1 	 
Eksperci 5ke iczninff ild-ONW cyjni "Rzeczoznawcy-PZM" SA z siedzibą w Warszftvsfeme, 	CffiTgo 45/5, 0580111Warszttwa, 

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego ejestru Sądowego, pod nr KRS 000 002 8455; 
NIP: 526-020-55-46; wysokość kapitału zakładowego wynosi 507 250 złotych, kapitał został w pełni opłacony. 



OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA 
Kolo 

ecZe lewe: 
ie prawe: 

Tylne lewe: 
Tylne prawe: 

Marka, typ 
BF GOODRICH 205/55 RI6 
BF GOODRICH 205/55 R16 
BF GOODRICH 205/55 R16 
BF GOODRICH 205/55 R16 

XL G-FORCE WINTER 2 TL 
XL G-FORCE WINTER 2 TL 
XL G-FORCE WINTER 2 TL 
XL G-FORCE WINTER 2 TL 

Bieżnik [min] Zużycie NJ 
50 
50 
50 
50 

94H 
94H 
94H 
94H 

STAN TECHNICZNY POJAZDU 

, • P-0105/18/2 	
2018/02/05 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Filtr p/pyłkowy 
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego 
Fotel kierowcy z regulacją wysokości 
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego 
Fotel pasażera z regulacją wysokości 
Glośnilci 8 szt. 
Gniazda 12V -3 szt. 

Immobilizer 
Kierownica 4-ramienna 
Klimatyzacja Climatic półautomatyczna 
Kolo zapasowe pełnowymiarowe 
Kurtyny powietrzne boczne 
Lusterka zewnętrzne podgrzewane i reguł. elektr. 
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia 
Napinacze przednich pasów bezp. pirotechniczne 
Podłokietnik przedni z wyświetlaczem temperatury 
I zegarem 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

Radioodtwarzacz CD + MP3 
Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie 
System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP 
System p/poślizgowy MSR 
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR 
System wspomagania nagłego hamowania 
System zmiennego otwierania pokrywy bagaznika - 
TWINDOOR 
Szyba przednia z pasem p/słonecmyrn 
Szyby przednie i tylne regulowane elektr. 
światki p/mgielne przednie 
Tarcze kół stalowe 16" 
Wykończenie wnętrza elementami chromowanymi 
Wykończenie wnętrza Ray 
Wykończenie wnętrza Stromboli 
Złącze "AUX" 

SILNIK 
rozruch silnika prawidłowy, 
silnik pracuje równomiernie w całym zakresie obrotów, 

- osprzęt silnika kompletny, 
ponad normatywne zuzycie oleju, 
wycieków płynów eksploatacyjnych nie stwierdzono, 

- układ wydechowy szczelny. 

PODWOZIE: 
układy i zespoły podwozia kompletne, 

ady hamulcowe czynne, 
Wad napędowy sprawny, 

układ kierowniczy technicznie sprawny, 
- zawieszenie sprawne, 

układ jezdny - sprawny, felgi AL z odpryskami i ubytkami powłoki chromowanej. 

NADWOZIE: 
- powłoka lakierowa z licznymi rysami, rysy na progach pasażera i kierowcy, 
- wczesniejsze naprawy nadwozia, 
- obicia tapicerskie zużyte adekwatnie do czasookresu eksploatacji, 

wyposażenie nadwozia kompletne i sprawne, 

OSPRZĘT POJAZDU 
oświetlenie sprawne, 

- systemy sterowania elektronicznego sprawne, 
- radio sprawne, 
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wynosi: Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii 

• 

W tym: 
Stan utrzymania i dbałość o pojazd 	 NI Wart. (PLN] 

Stan utrzymania i dbcdość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan-5,0 	-1 480 
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. 

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw 

	

-3,0 	- 888 ,
Vaprcnvy powypadkowe samochodów. szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji powodują obniżenie wartości tych 
pojazdów w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych, a zatem mogą stanowić podstawę do stosowania ujemnej korekty wartości. 

Wykonane prawidłowo naprawy w samochodach eksploatowanych dlużej nit 6 lat najczęściej nie powodują spadku ich 
wartości, a mogą nawet spowodować poprawę stanu technicznego i wzrost wartości. Podstawę do stosowania korekty 
dodatniej mogą stanowić także wykonane prawidłowo i udoktonentowane naprawy nie związane z uszkodzeniami 
powypadkowymi, w tym wymiany zespołów, których celem jest usprawnienie - polepszenie pojazdu. 

Szczególny charakter eksploatacji 

	

-5,0 	-1 480 Negatywny wpływ na wartość ri
,mkowq może mieć używanie pojazdu w nietypowych warunlcach, jak tez w nietypowy 

sposób, np.: do nauki jazdy, dojazd sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta jazda z przy
, czepq przez samochód osobowy lub terenowy itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od 

intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególny sposób. 
Konieczne naprawy pojazdu 

-16,2 	-4 800 Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do 
wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywraccUacej pojazd do stanu technicznego 
odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego. 

-8648 PLN 

- 	105/18/2 

- podnośniki szyb sprawne. 

KOREKTY 

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (105 mies.) 
KOREKTA ZA PRZEBIEG 

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa została określona dla przebiegu normatywnego 154 800 km 
Zweryfikowany przebieg wycenicmego pojazdu jest mniejszy od normatynynego o - 13 996 lon. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 2,10%. 

KOREKTY RÓŻNE 

2018/02/05 

29 000 PLN 
608 PLN 

21000 PLN 
(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych) 
w tym VAT (23,0%) 3926,83 PLN 

WAgość określono na podstawie: 
- afilliwań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii, 
- korekt mających wplyw na wartość pojazdu. 

oceny. 

Niniejsza opinia nie obejmuje swoim zakresem badania oryginalności numerów identyfikacyjnych pojazdu i nie 
może być w takich celach wykorzystywana. 

uznawane. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być 

Wartość podmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny. 
Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż ustalony w treści wyceny i nie 
może być publikowane w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji. 

praw rzeczowych. Nie badano tytułu użytkowania, ani własności badanego pojazdu, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych 

Wydając niniejszą ocenę rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu 

Bez zgody autora opracowania zabrania się jego powielania. 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
do opinii nr: P-0105/18/2 

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*) 
Marka: 	SKODA 
Wersja: 	Comfort 4x4 
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy 

a ' 

Model pojazdu: Superb 11 1.8 
Nr rejestracyjny: WE3405S 

Z dnia: 2018/02/05 

Dane: [O] 11-2018 

Rok prod.: 2009 



z's 



• 


