
Rzeczoznawca samochodowy /nf certyfikatu 274/11}
w zakresie kompetencji: - technika samochodowa.

mgr inż. Piotr Lica
biegły sądowy z dziedziny:
techniki samochodowej i ruchu drogowego ruch drogowy i rekonstrukcja wypadków drogowych.
Sądu Okręgowego w Toruniu certyfikowany przez CCRS, posiatiajgee akredytację

PCA nr AC 06: lista rzeczoznawców Ministra Transportu,
Budownictwo i Gosp. Morskiej, poz. 815 nr - RS 000848Opinio z zakresu:

-  pov\vp.ulk(n\>di pnia/divA-
- rckinistp.ikcji wypadków: polraccnla pics/ydi. /dcr/caia jX)ia/dów
- ki's/iów napraw (sysicm Au(lalc\)
- u.sialaiiia wancisci pcija/dów l^y':lcnl liit(i-l‘KSP[dn')
- korelacji usxkoil/cń pojazdów

86-300 Grudziądz
ui. Ossowskiego 17/1

tel. kom: 606-401-719
e mail:rwdpl@wp.p!

Grudziądz, dnia ll-06-2021r.

Sąd Rajono-wy
w Grudziądzu

I Wydział Cywilny

dotyczy: sprawy o sygnaturze akt I Ns 991/20

Stosownie do postanowienia z dnia 01-04-2021r.
(data wpływu: 13-04-2020r.) przedkładam:

OPINIĘ

w sprawie z wniosku Marioli Roberta Błażejewskiego

z udziałem Aliny Tarniowy

o podział majątku wspólnego.

Zgodnie z postanowieniem^ opinię należało wydać na okoliczność
ustalenia:

● wartości rynkowej samochodu w stanie w jakim pozostaje obe
nie

O ^



2

SPRAWOZDANIE

Podstawę do opracowania opinii stanowił materiał dowodowy ze
brany w aktach sprawy 1 Ns 992/10 liczących 22 ponumerowane karty
ora oględziny pojazdu, które wykonałem w dniu ll-06-2021r. w Gru
dziądzu przy ul. Szosa Kwidzyńska 12.

Analiza tego materiału dowodowego doprowadziła do następujących
spostrzeżeń i uwag.

1. Podstawowe informacje o pojeździe

- marka, typ, model: W Golf Plus
- rok produkcji - 2005
- nr nadwozia VIN: WBAUS31060A527494
- nr rej. CG 3768A
- data pierwszej rejestracji
- data pierwszej rejestracji w RP ~
- wskazanie drogomierza - 238 170 km
- badanie techniczne
- silnik - o zapłonie samoczynnym
- pojemność skokowa - 1896 cm^

77 kW

08-07

ważne do 12-0

- moc

-2005
14-05-2019

5-2021r.

- skrzynia biegów - manualna 5-cio biegowa

2. Wartość pojazdu na dzień ll-06-2021r.

Do ustalenia wartości pojazdu zidentyfikowanego j.w. wykorzy
stano komputerową wersję systemu InfoEkspert ONLINE.

Wartości korekt tak dodatnich jaki i ujemnych zostały wyliczone
z wykorzystaniem stosownych algorytmów programu.

Wartość pojazdu w stanie na dzień wydania opinii wyrosi brutto:

11 300 zł=

Piotr Lica
■yS:[ćov/y

ruch drogowy
^^^'^“‘m/rogowych

aitUJkręgowego

Bi
2 dziedziny; technika*

rekonstrukcji
z listy

w
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Rzeczoznawca samochodowy [m certyfikatu 274/11}

w zakresie kompetencji: - techn. ka samochodowa.
mgr inż. Piotr Lica
biegły sądowy z dziedziny:
techniki samochodowej i ruchu drogowego ruch drogowy i rekonstrukcja w/padków drogowych.
Sądu Okręgowego w Toruniu certyfikowany przez CCRS, posia- iające akredytację

PCA nr AC 06; lista rzeczoznawcc w Ministra Transportu,
Budownictwa i Gosp. Morskiej, poz. 815 nr - RS 000848Opinie z zakresu:

- badań po\vypadko\\ > ch pojazdów
- rekonstrukcji wypadków: potrącenia pieszych, zderzenia pojazdów
- kosztów napraw (system Audatex)
- ustalania wartości pojazdów (system Inib-EK.SPHRT)
- korelacji uszkodzeń pojazdów

86-300 Grudziądz
ul. Ossowskiego 17/1

te!, kom: 606-401-719
ę mail:rwdpl@wp.pl

z dnia: 2021/06/11Wycena Nr: 03/06/2021

Biegły sądowy:
Zleceniodawca:
Adres:

mgr inż. Piotr Lica
Sąd RejonowĄ' I W> dział C\ \vilny sygn. akt; I Ns 991/20
ul. Sikorskiego 19/23, 86-300 Grudziądz

Zlec. pismo, znak: postanowienie Sądu
Właściciel: Alina Błażejewska

z dnia: 2021/04/01

ul. Korczaka 29/4. 86-300 Grudziądz
dowód rejestrac>jny seria: DR/BAP numer: 2186999
Określenie wartości pojazdu w dniu wyceny
INs 991/20

Adres:
Dokument:

^^adanie:
sygnatura akt:

PODSTAWA OPINII

Badanie i oględziny pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Dane; [O] VI-2021

Marka: YOLKSWAGEN

Wersja: Trendline

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Model pojazdu:
Nr rejestracyjny:

Golf Plus 1.9 TDI MR'04
CG3768A Rokprod.: 2005

VIN: WYWZZZ1KZ6W511657

Nr inf()-l:kspi-:rt
Dala pierwszej rejestracji
Data ważno.ści badania technicznego
Dala oględzin
Wskazanie drogomierza
Okres eksploatacji pojazdu (2005/07/08-2021/06/11)

^^.^lor powłoki lak., (rodzaj lakiem)
Oznaczenie typu
Dop. masa calk.
Rodzaj nadwozia
Jednostka napędow a
Pojemność / Moc silnika
Doładowanie
Rodzaj skrz\ ni biegów

040-03632
2005/07/08, (w Polsce: 2019/05/14)
2021/05/12
2021/06/10
238170 km
191 mieś.
popielał}'
5M
2000 kg
minivan 5 drzwiowy
z zapłonem .samewzynn) m
I8%ccm / 77 kW (105 KM)
Turbosp. z chlcxln. powietrza
manualna

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

w tym YAT (23.0%) 2113.01 PLN11300 PLN

System INFO-EKSPERT
SRTSiRD

US 206325 mgr int Piotr Lica Strona I



i
mgr inż. Piotr Lica
biegły sądowy z dziedziny:

Rzeczoznawca samochodowy [ni certyfikatu 274/11]
w zakresie kompetencji: - techni ka samochodowa,

techniki samochodowej i ruchu drogowego ruch drogowy i rekonstrukcja w/padków drogowych,
certyfikowany przez CCR5, posiai 'ajgce akredytację
PCA nr AC 06; lista rzeczoznawców Ministra Transportu,
Budownictwa i Gosp. Morskiej, poz. 815 nr - RS 000848

Sądu Okręgowego w Toruniu

Opinie z zakresu:
■ badań po\vypadkovsych pojazdów
- rekonstrukcji wypadków: potrącenia pieszych, zderzenia pojazdów
- kosztów napraw (system Audatex)
- ustalania wartości pojazdów (system Info-EKSPERT)
- korelacji uszkodzeń pojazdów

86-300 Grudziądz
ul. Ossowskiego 17/1

tel. kom: 606-401-719
e mail:rwdpl(@wp.pl

Wycena Nr: 03/06/2021 z dnia: 2021/06/11

Biegły sądowy;
Zleceniodawca:

Adres:

mgr inż. Piotr Lica

Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny sygn. akt: 1 Ns 991/20

ul. Sikorskiego 19/23, 86-300 Grudziądz

Zlec. pismo, znak; postanowienie Sądu
Właściciel: Alina Błażejewska

z dnia; 2021/04/01

ul. Korczaka 29/4, 86-300 Grudziądz

dowód rejestraes jny seria; DR/BAP numer: 2186999

Określenie wartości pojazdu w dniu wyceny
INs 991/20

Adres;

Dokument;

^ftadanie;

oygnalura akt:

PODSTAWA OPINII

Badanie i oględziny pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Dane: [O] VI-2021

Marka;

Wersja;

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

YOLKSWAGEN

Trendline
Model pojazdu;

Nr rejestracyjny:

Golf Plus 1.9 TDI MR'04

CG3768A Rokprod.; 2005
VIN: WVWZZZ1KZ6W511657

040-03632

2(X)5/07/08, (w Polsce; 2019/05/14)
2021/05/12
2021/06/10
238170 km
191 mics.

popielały

Nr INI'0-EKSPHR r

Data pierwszej rejestracji
Dala ważności badania technicznego
Data oględzin
W.skazanie drogomierza
Okms eksploatacji pojazdu (2005/07/08-2021/06/11)

^^.)lor powłoki lak., (rodzaj lakiem)
^/znaczenie typu
Dop. masa calk.
Rodzaj nadw^ozia
Jednostka napędów a
Pojemność / Moc silnika
l>)ladowanie

Rodzaj skrzyni biegów

5M

2000 kg
mini\'an 5 drzwiowy
z zapłonem samoczs iinym
1896 cem / 77 kW (105 KM)
Turbosp. z chlodn. powietrza
manualna

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2005.07 - 2006.05)

Nazwa elementu w yposażenia |
Przygotowanie do montażu radia!
Siedzenia tylne dzielone 40/20/40
Siedzenia tylne z regulacją wzdli żiią
Sygnalizacja niezapięWeh pascw przednich
Sygnalizacja pozostaw ienia włączonych świateł
System kontroli poślizgu ASIL/MSR
Szyby atenniczne
Szyby przednie i tylne reguloware elektrycznie

L.p.Na/^va elementu wyposażenia
ABS + E13V - korektor siły hamowania, elektryczny
Antena radiowa w szybie tylnej
Fotel kierowe)' z regulacją wysokości
Głośniki 6 .szt.
Immobilizer

Kolumna kierownicy regulowana
Kurtyny powietrzne boczne
Li.stwy btezne

L.p.
19
202
213
224
233
246
257
268

System ISFO-EKSPERT
SRTSiRD

Strona Imgr int Piotr Lica1.38 206325



Wycena Nr: 03/06/2021 z dnia: 2021/06/11

L-p. Nazwa elementu wyposażenia
Lusterka zcwnęiiyne podgrzewane i regulowane
elektrycznie

Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
Napinacze pasów bezpieczeństwa
Obrotomierz

Oporn- 195/65 R15
Pas\' bezpieczeństv\a z regulacją wysokości mocowania
przednie i tylne
Podlokietnik siedzeń tylnych
Podusźtka powietrzna kierowe)'
Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
Poduszki powietrzne boczne przednie

Na/^va pakietu / elementu pakietu wyposażenia $tamlardow'ego
ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny

ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystry bucji siły hamowania elektroniczny 1:BV

Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

Systc*m kontroli poślizgu ASl^/MSR
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
System p/poślizgowy MSR

Sz)'^by przednie i tylne regulowane elcktiycznie
Szy by przednie regulow ane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

L.p.
27

28
29
30
31
32

33
34
35
36

Nazw a elementu wyposażenia
ISwiatla z regulacją kąta ptchyleiiia elektryczną9

Światło dodatkowe STOP

Tablica rozdzielcza z regulacją t^wietlenia
Tapicerka "Media"
Wskaźnik temperatury zewnętrznej
Wspomaganie układu kierowniczego zmienne

10
11
12
13
14

WycieraczJca szyby tylnej
Zagłówki foteli przednich reguło A’ane
Zamek centralny zdalnie sterów t ny
Zderzaki w koloize nadwozia

16
17
18

L.p.

2

3

4

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazw a elementu w yposażenia
1 + Hak holow niczy
2 + Klimatyzacja

Wartość [PLN]
109
631

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Zderzak tylny - po stronie prawej porysowany; spoiler dolny wyłamany - wymaga naprawy

KOREKTY

vVARTOSC BAZOWA BRUTTO (193 mieś.)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE

U 500 PLN
740 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wątłości pojazdu, giłyjesi wyposażeniem ponadstandardowy ni oraz jest sprawne,
czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość kotekty wartości bazowej, ZM'U/zanej z wyposażeniem drkiaikowym pojazdu
została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z
uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

131 PLNKOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ
Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierw.szego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu
nowego) najego wątłość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 200505, '5. Pojazd
wyceniany został zarejestrowany 2 miesiące później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okte.su eksploatacji pojazdu
bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wątłości.

741 PLNKOREKTA ZA PRZEBIEG
Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu najego wątłość. Wątłość bazowa (skorygowana o wpływ pu iwszej rejestracji)
została określona dla przebiegu nonnatywnego 281 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazd ijest mniejszy od
normatywnego o - 42 830 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 6.00%.

System mFO-EKSPHRT
/SRTSiRD

Strona 2ntfir inir Piotr LicaU 8 206325



Wycena Nr: 03/06/2021 z dnia; 2021/06/11

KOREKTY ROŻNE - 1 810 PLN
W tym:

Stan utrz> mania i dbałość o pojazd
Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogq mieć wpływ na wartość tynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego
pojazdu istotnie odbiega od dobtego, odpowiedniego dla danego oktesu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony
ponadptzeciętnie 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 w'c/eśniejszych napraw
Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych łatach eksploatacji powodują obniżenie wartości tych
pojazdów H' odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych, a zatem mogą stanowić podstawę do stosowania ujemnej korekty
wartości. Wykonatre prawidłowo naprawy >i’ samochodach eksploatowanych dłużej niż 6 lat najczęściej nie powodują spadku
ich wartości, a mogą nawet .spowodować poprawę .stanu technicznego i wzrost wartości. Podstawę d<^ stosowania korekty
dodatniej mogą stanowić także wykonane prawidłowo  i udokumentowarre naprawy nie związarre z u.sżkoiizeniami
powypadkowymi, w tym wymiany zespołów, których celem Jest uspr'asvnienie - polepszenie pojazdu.

Aktualność badań technicznych
Podstawą do zastosowania korektyJest wada prowna  w postaci zakazu użytkowania pojazdu na dzier) U.06.2021 00:00:00,
koszt wykonania wymaganego badania technicznego Jak też, szczególnie w przypadku pojazdów wiele letrrich i trM’ale
wyłączonych z eksploatacji, ewentualna konieczność przeprowadzenia usprawniającej pojazd napraw k War tość korekty została
o.szacowatra automatycznie, na podstawie okresu eksploatacji pojazdu: 191 mieś.

Konieczne naprawy pojazdu
Konieczność wykotrania naprawy wycenianego pojazdu Jest podstawą do obniżeniaJego wartości w .v o.sunku do wartości
pojazdu sprawnego. O wielko.ści korekty decyduje koszt rraprawy przywracającej pojazd do stanu tecl nicznego odpowiedniego
do okresu użytkowania pojazdu. Jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego,
konieczna naprawa tylnego zderzaka - lakier-owanie; wymiana spoilera dolnego; wymiana światła odblaskowego pr-awego

I%| Warto; ć(PLNl
-3.0 - 393

-2.0 -262

-5.0 ●655

-3.8 ●500

Wartość i7nkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:
11300 PLN

(słownie: jedenaście tysięcy trzysta złotych)

w tym VAT (23.0%) 2113.01 PLN |
Wartość oki^slono na podstawie:
- notowali wartości tynkowych z bazy pojazdów 'Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT' na VI-2021
zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
> korekt mających wpływ na wartość pojazdu

System INFO-EKSPERT
'SRTSiRD

Strona 3mgr int Piotr Lica1.3S 206325
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mgr inż. Piotr Lica
biegły sądowy z dziedziny:

Rzeczoznawca samochodowy [nr certyfikatu 274/11}
w zakresie kompetencji: - techni ro samochodowa,

techniki samochodowej i ruchu drogowego ruch drogowy i rekonstrukcja w) padków drogowych,
certyfikowany przez CCRS, posiać ajgce akredytację
PCA nr AC 06; lista rzeczoznawców Ministra Transportu,
Budownictwa i Gosp. Morskiej, poz. 815 nr - RS 000848

Sądu Okręgowego w Toruniu

Opinie z zakresu:
- badań powypadkowych pojazdów
- rckonsirukcji wypadków: potrącenia pieszych, zderzenia pojazdów
● kosztów napraw (system Audatcx)
- ustalania wartości pojazdów (system Info-KKSPJiRT)
- korelacji uszkodzeń pojazdów

86-300 Grudziądz
ul. Ossowskiego 17/1

tel. kom; 606-401-719
9 mail:rwdpl(gwp.pl

OCENA TECHNICZNA

do wyceny nr: 03/06/2021 /dnia; 2021/06/11

Biegły sądowy;
Zleceniodawca;
Adres;

mgr inż. Piotr Lica
Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny sygn. akt; I Ns 991/20
ul. Sikorskiego 19/23. 86-300 Grudziądz

Zlec. pismo, znak; postanowienie Sądu
Właściciel; Alina Błażejewska

/dnia; 2021/04/01

ul. Korczaka 29/4, 86-300 Grudziądz
dowód rejestracyjny seria; DR/BAP numer; 2186999
Określenie wartości pojazdu w^ dniu wyceny
INs 991/20

Adres;
^^kument;

z-adanie;

Sygnatura akt;

PODSTAWA OPINII

Badanie i oględziny pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Dane; [O] Vl-2021

Marka; YOLKSWAGEN

Wersja; Trendline

Rodzaj pojazdu; Samochód osobowy

Model pojazdu;
Nr rejestracyjny;

Golf Plus 1.9 TDI MR'04
CG3768A Rok prod.; 2005

VIN; WVWZZZ1KZ6W511657

040-03632
2005/07/08, (w Polsce: 2019/05/14)
2021/05/12
2021/06/10
238170 km
191 mieś.
popielaty

Nr INFO-EKSPHRT
Data pierwszej rejestracji
Data ważności badania technicznego
Data oględzin

^Wskazanie drogomierza
"^^res eksploatacji pojazdu (2005/07/08-2021/06/11)

Kolor powłoki lak., (rodzaj lakiem)
Ozjiaczcnie typu
Rodzaj nadwozia
.Tednoslka napędowa
Pojemność / Moc silnika
Rodzaj skrz>’ni biegów

5M
minivan 5 drzwiowy
z zapłonem saniocz>mnym
1896ccm / 77 kW (105 KM)
manualna

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Zderzak tylny - po stronie prawej porysowany, spoiler dolny wyłamany - wymaga naprawy

System ISFO-EKSPERT
SRTSiRD

Strona 1I.S8 206325 mgr int Piotr Lica
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ZAŁĄCZNIK DO OPINII TECHNICZNEJ Nr

KARTA POMIARU GRUBOŚCI POWŁOKI LAKIEROWEJ NADWOZIA
iarJLż.Z'.U.:t
^ 6tg!/Sn-.■

111 44^
VIN k/ \J ^ Z. Z" . A ic 2T (5 A/ 5~ ^ ^ ^ Pomiary przeprowadził: 7

Z dziedziny: lechnirfl smcc
rekonsfrukcjJ^y-fe

2 lisly Sądu C\

:v/a, ruch dro'j'
“tfro:cvvycliPrzebieg pojazdu [km]

Data zakupu pojazdu CC'0Hit’..

y1 0.06’ Zi ̂Data wykonania pomiarów / 0'U^Uw

Wyniki pomiarów podano w pm.

Zoc
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ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do wyceny nr; 03/06/2021 z dnia: 2021/06/11

Biegły sądowy;
Zleceniodawca:
Adres:

mgr inż. Piotr Lica
Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny sygn. akt: I Ns 991/20
ul. Sikorskiego 19/23. 86-300 Grudziądz

Zlec. pismo, znak: postanowienie Sądu
Właściciel; Alina Błażejewska

z dnia: 2021/04/01

ul. Korczaka 29/4, 86-300 Grudziądz
dowód rejestracyjny seria; DR/BAP numer; 2186999
Określenie wartości pojazdu w dniu wyceny
INs 991/20

Adres;
Dokument:
Zadanie:

Sygnatura akt:

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Dane: [O] VI-2021

Marka: YOLKSWAGEN

Wersja; Trendline

Rodzaj pojazdu; Samochód osobowy

Model pojazdu;

Nr rejestracyjny:

Golf Plus 1.9 TDI MR'04

CG3768A Rokprod.; 2005
VIN; WVWZZZ1KZ6W511657

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO)
wart. zadana

IPLNl
16400
14950
13700
12550
11500
10550

w art z katal.
[PLINI
16400
14950
13700
12550
11500
10550

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (193 mieś.)

rok mic.s.

2009 05
2008 05
2007 05
2006 05
2005 05
2004 05

11 500 PLN

Normatywny okres eksploatacji
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)

Rzeczywisty okres eksploatacji
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ

193 mieś.
2005/07/08

191 mieś.

po korekcie: 11 631 PLN131 PLN

LISTA WYPOSAŻENIA:

^^sta wyposażenia na podstawie inlonnacji z baz>' danych na okres: 2005.07 - 2006.05
WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia
l-Iak holo\vnic/.v

wta data zam. w
1

Warto.ść {PLN]pa
1.00
0.25

(%1 wsp.
3.12 0.30
6.58 0.83

109

2  Klimatyzacja 631

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 740 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE po korekcie:740 PLN 12 371 PLN

Przebieg normatywny
Przebieg rzeczywisty odczytany
KOREKTA ZA PRZEBIEG

281 000 km
238 170 km

po korekcie; 13 112 PLN741 PLN

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty:
Stan ulr/y'mania i dbałość o pojazd
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw
Aktualność badań technicznych
Konieczne napra\w pi^jazdu

1%) ^artość [PLN]
-393-3.0
-262-2.0

-5.0 -655
-3.8 -500

po korekcie;KOREKTY ROŻNE 11 302 PLN- 1 810 PLN

System INFO-łtKSPHRT
SRTSiRD

Strona 1U8 20652$ mgr int Piotr Lica



ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do wyceny nr: 03/06/2021 /.dnia: 2021/06/11

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU 11 300 PLN

Wycenę sporządził;
mgr inż. Piotr Lica

Dnia; 12-06-2021 r.
tnżf Pio/ ● Lica

^ Biegi/Snr!o' .'y
; .■.a. ru';h drogov.yz dziedziny; (echnika s

rekonstrukcja w
z listy Sądu Okrg^oweco

cl:

( (9^*^
6t

w.

I
I

System INFO-EKSPF.RT
/SRTSiRD

Strona 2ntffr int Piotr Lica1.38 206325



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr:03/06/2021 z dnia;2021/06/ll

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU [O]VI-2021

Marka; YOLKSWAGEN

Wersja: Trendline
Rodzaj pojazdu; Samochód osobowy

Model pojazdu: Golf Plus 1.9 TDI
Nr rejestracyjny; CG 3768A

MR'04

IMG 0002IMG 0001

■ c .■n
■y'ml 1

\

IMG 0005

IMG 0006 IMG 0007

System INFO-EKSPERT
/SRTSiRD

1.38 niffr int Piotr Lica Strona I206325
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