
RZEC;ZOZNAWSTWO
Wyceną Pojazdów, Masąnn iUrządzeń

Krzysztof Kacprzak
80-104 Gdańsk, ul. Kartuska 80/13 tel. 785Ą47-975, e- mail: sato.gda@wp.pl
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R.7'§CZoZ,NAw§Two TECH§{ICZNE
WYCENA POJAZDOW, MASZYN I URZĄDZEŃ

członek Ogótnopołskiego Stowarzyszełia Rzeczoanawców Motoryzacyjłych
Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń AUTOCONSULTING.

OPIMA Nr: 20ltl2a21 zdnia: 2anl04l22

Rzeczomavł ca : Krzy sńof Kacprzak

Zlęceniodawca: Gdański Ośrodek Sportu
Adres: Romualda Traugutta 29,80-221 Gdarlsk
Zlec, pismo, mak przesłane drogą elektroniczną

WłŃciciel: Gdański Ośrodek Sportu

Adres: Romualda Traugutta 29,8a-22I Gdańsk

Zadanię: Ocena stanu technicmego i określenie wartości rynkowej pojazdu marki Citroęn Berlingo nr rej.

GD 0977N.

PODSTAWA OPIMI
1) Oględziny, badanie technicme pojazdu ptzeprowadzone w dniu 08.04.2021 r. w Gdńsku, ul. Zielonogórska
4.
2) Dowód Ęestracyjny numer DR/BA0 04383ó5,
3) Faktura VAT: GDN/AI11146 (datyczy zakupupu pojazdu w dniu 25.03.2008 r.).
4) Rozkodowanie przedmiotowego pojazdu w systemie eksperckim DAT,
5) Dane na temat przedmiotowego pojazdu uzyskane z Centralnej Ewidencji Pojazdów.

DANE IDENTYFIKACYJ}I-E POJAZDU (*) Dane: [O] IV-202l

Marka: CITROEN Modelpojazdu: Berlingo 1.6 16VHDIMR'03
Wersja: Multispace+ Nr rejestracyjny: GD0977N Rok prod.: 2008

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy VIN: VF7GJ9HXC8J046532

Data pierwszej rejestracji 2008/a4l0l
Data waźności badania technicznego 2a2703l05
Dataoględzin 2021104108

Miejsce oględzin ul, Zielonogórska 4, Gdańsk
Wskazanie drogomierza 123558 km

Okres eksploatacji pojazdu t08l}4l01-21la4l08) 156 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) szary 2-warstwowy z efektem metalicmym
aznaczeńetspll G
Dop. masa całk. 1890 kg
Rodzaj nadrryozia kombi (uniwersalne) 5 drnłiowę
Jednostka napędowa z zapłotem samoczJnnym
Pojemność / Moc silnika 1560 ccm / 66kW (90KM)
Liczbacylindrów / tlkładcylindrów lLiczbazaworów 4 l rzędowy l 16

Rodzaj skrzyni biegów manuatna
Rodzaj nąędu przedni (4x2)

WYPOSAZENI§ STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu rqposźenia L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 ABS - §ystęm zapobiegający blokowaniu kół 12 Relingi dachowe
2 Drzwi bocznę lewe przesuwnę 13 Roleta do bąaZnika
3 Drzwi bocme prawe przesuwre 14 Siatka oddzielĄąsaprzestzeńbąużową
4 Drzwi tylne podnoszone do góry 15 Siedzenia tylnę dzięlonę asymeĘczrie
5 lmmobilŁer 16 Srybatylna ogrzęwana

zdnia: 2021/a4/02
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żulnazl zann4l22
6 Kięrownica poĘta skórą 17 §łbl trrzyciemniane
7 Napinacze przednich pasów bezpieczęństwa z 18 Swiatła p/mgielne przednie

kontrolą naciągu
8 Pasy bezpieczeństwa przednie zregulacją 19 Swiatło dodatkowe STOP

wysokości mocowania
9 Poduszka powietrzna kięrowcy 20 Wspomąanie układu kierowniczego
10 Poduszka powietrznapasużęra ż1 Wycieraczka szyby tylnej
11 Prrygotowanie do montażu radia ż2 Zdęrzaki lakięrowane

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
l Klimatyzacja+ szybaprzędnia atęrmicma

KlimaĘzacja
Szyba przednia atermiczna

2 Pakiet plus
Szyby przednie regulowane eleldrycznie
Zamek centralny
Lrrsterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
Lu§terko zewnętrzne prawe regulowane elękĘcznie

3 Radio z od§llarzaczęm CD, głośniki 6 szt.
Radioodtwarzacz CD
Głośniki ó sź,

WYPO§AZENIE DODATKOWE

L.p. Nazrva elcmentu wyposażenia Wańość [PLN|
1 +Autoalarm L43
ż Czujniki cofania 87

3 +Hak holowniczy 138

4 Laklęr metalizowany l34

OPIS ZAMoNTowAl[EGo w PoJEżnzIn OGUMIENIA

Koło Markao typ
Przednie lewe: KELLY 185/65 R15 88T KELLY}IP TL
Przednie pra\r/ę; KELLY 185/65 R15 88T KELLY HP TL
Tylne lewe: KELLY 185165 R15 88T KELLY IIP TL
Tylne prawe: KELLY 185/65 R15 88T KELLY HP TL

Bieżnik [mm] Zużrycie [%]
45
45
45
45

STAN TECHNICZI{Y POJAZDU

no:

1. Nadwozie:błotnik tylny lewy - pogięty i porysowany, drzwi tylne lewe - wgięte i porysowane, drzwi przednię

lewe - punktowe więcie, próg lewy - ogniska rdry, pokrywa silnika - punktowo lilgięta, błotnik pfzedni lewy -
porysowany, próg prawy - ogniska rdzy, błotnik przedni pra}yy - pogięty, drzwi przednie prawe - punktowo
wgięte, drzwi przesuwne tylne prawe - wgięte i zarysowane, błotnik tylny prawy - wgięty i zarysowany, drmłi
tyłu bagamika - wgięte.

2. §ilnik z osprzętem:widocznych wad i niesprawności nie stwierdzono.

3. Układ napędowyfiidocmych wad i niesprawności nie stwierdzono.

4. Układ kierowniczyprzekładania kierownicza (maglownica) - do ręgeneracji w zaHadzie §pecjalistycmym.

5. Układ hamulcowytarcze + klocki Wzód- wymiana.

6. Zawieszenie: widoczrych wad i niesprawności nie stwierdzono.

7. Wyposażenie pojazdulistwa ozdobna drnvi przednich lewych - porysowana, listwa ozdobna drzwi
prze§uwnych tylnych prawych - ubytki materiału, antena dachowa - ułamana, kołpak koła przedniego prawego -
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ułamany, wycieraczka szyby tylnej - brak, osłona poĘwa tylna dół - trwale zarysowana, zderzak przedni -

porysowany

KoREKTY
WARTOŚC BAZOWA BRUTTO (155 mies.)
KOREKTA ZA WYPOSAZENIE DODATKOWE

10 450 PLN
502 PLN

Wyposażenie pojtlzdu pollloduje powiększenie wartaści pojazdu, gdyjest v,yposażenieln ponadstandardotłym orazjesł sprawne, czyli zdolne

do spełnienia sluojej .funkcli_ Wielkość korekry- wartości bazowej, zwiqzdnei z yjyposażeniem dołlałkolłym pojazdu została określona na
podstawie udziału tego wyposażeniaw !,artości stąndardowo luyposażr.lnego nolego pojazńt z lłwzględnieniem amortyzacji polazdu i
z w ię k szon ej a m orry:a c1 i .l| e go l j, pos a:ł l t itt -

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ - 50 PLN
Korekta ulvzględnia wpfuł daty pienlłszej reie stracji pojazńt (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupielliu poiazdu nowego) na jego
sęartość. PrĘtnllle się, że pojłlzd bazowy zostął zarejestrowany po raz pierwszy 2008/05/l 5. Pojazd wyceniany został zarejestrowany l
łnies!ąc lłcześniei, zątem.iego okres eksploatacji.jest dłuższy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stqd wynika ryemna korektą wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG 1 571 PLN
Korekła nłzględnia wpł1ll; przebiegu polazdu na jego wartość. Warłość bazoł,a (skorygowana o wpĘlł pienl)szej rejestrocji) została
określona dla przeblegu normay,nego 228 000 km. Zv,elyfikawany pr:ebteg wycenianego poja:du je,sl nniejs:y od nornlahłanego o - l 04
142 l,m. Powoduje ta ząstosoy}alxie korekty wartości w lłysokości I4,42'%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE 34 PLN

- 6 623 PLN
Korekta uwzględnia. y:pĘlł stanu ogumienia na warłość pojazdu, Punktem odniesiefiia jesł ogumienie o zuĄciu 5094,

KOREKTY ROZNE
W tym:
Stan utrzymania i dbałość o pojazd

[%] Wart. [PLN]
-5.0 - 623

-6 000

Stan utrzymania i dhąłość o pojazd mogq mieć wpĘlł na wartość rynkouq polazdu w przypadku, gdy stan
wycenianego poją:du istotnie odbiega od elobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu.
shl,ierdzony ponadprzeciętnie dobry słan świadczący o wyjqtkowei dbalości o po.iazd może stąnowić pońttnt,ę korekry
dod!]tniej wartości, stan gorszy od 4,polłego dobrego - podstalłę do korekąl ujemne1-

W pojeździe sbyierdzono: liczne zarysolłania poll,łoki lakierowej nadluozia, liczne wgniecenia poszlłcia lakierovanego
nadwozia. ślaĄ, korozji na elelnentach poszycia nadwrlzia.

Konieczne naprawy pojazdu -48.1

Konieczność vykonania naprawy vycenianego pojazdu jest podstawą do abniżenia jego wartości w stosunku do
v,artości poja:du spr{M]nego. O wielkości korekty decydrye koszt naprau,y pr4urctcajqcej pojazd do slanu łechnic:nego
odpowiedniego do okłesu uĄtkoł,ania pola:du, _iego przebiegu i ogólnego statxu tech)tic:nego.

Wartość rynkowa brutto wyżej ziden§fikowanego pojazdu, określona
wynosi:

5900 PL|{
(słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych)

ril tym VAT (23,0%) 1103,25 PLN
Wartość określono na pod§tawie:
- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt maiących wpływ na wańość pojazdu.

na dzień 8 kwietnia 2021 roku
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
do opinii nrz 20ll/2021, zdnia: 2021104/22

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

DSC03827

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*) Dane: [O] IV-202l

Marka:
Wersja:

J:|,:. !,.
' .,. |.. ż..

-.. { l'1- 1,.

!^ ca.;j, .\

CITRoEN
Multispace+

Modelpojazdu:
Nr rejestracyjrry:

Berlingo 1.6 16V HDl MR'03
GD0977N Rok prod.: 2008

DSC03829

DSC0383 1 DSC03832

DSC03835 DSC03833
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ARKUSZ USTALEMA WARTO§CI POJAZDU
do opinii nrz ?0ll/ż021 z dnia: 2a21l04/22

Rzeczoznaw ca : Ikzy sńof Kacprzak

Zleceniodawca: Gdański Ośrodek Sportu

Adres: Romualda Traugutta ż9,8a-2żl Gdańsk
Zlec. pismo, mak: przesłane drogą elektronicmą zdnia 2021104/02

Właściciel: Gdański Ośrodek Sportu
Adres: Romualda Traugutta 29,80-221Gdańsk

Zadanie: Ocena stanu technicmego i określenię wańości rynkowej pojazdu marki Citroen Berlingo nr rej,

GD 0977N.

DANE IDENTYFIKACYJT\E POJAZDU (*) Dane: [O] IV-202l

Marka: CITROEN
Wersja: Multispace+
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Model pajazdu: Berlingo 1.6l6V HDI MR'03
Nr Ęestraryjny: GD0977N Rok prod.: 2008

Wycena na podstawie pojazdu; CITROEN Berlingo 1.6 16V HDI MR'03 Multispace+ kb5 1560 ccm

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):
rok mies. wań. z katal. wań. zadana

IPLNl
l0450
9650
8850

WARTOŚC BAZowA BRUTTO (155 mies.) 10 450 PLN

2008 05

2aa7 05

2006 05

IPLN]
l0450
9650
8850

NormaĘwny okres eksploatacj i
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (roklmies/dn)

Rzecrywisty okres eksploatacj i
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACĘ

155 mies.
2008/04/01

156 mies.
- 50 PLN po lrorekcie: 10 400 PLN

LI§TA WYPOSAZENIA:
Lista wyposażenia na podstawie informacji zbazy danych na okres: 2008.03-2008.05

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
L,p. Nazwa elementu łvyposażenia

1 Autoalarm
2 Canjnikicofania
3 Hak holowniczy
4 Lakier metalizowany

KOREKTA ZA WYPOSAZENIE DODATKOWE
KOREKTA ZA WYPOSAZENIE

wta dłta zam. Jfpa l%1

0,75 2,86
0,75 1,73

1,00 4,29
0,50 1,96

Wsp. Wart |PLN]
0,48 143
0,48 87
0,31 138

0,66 134

502 PLN
502 PLN po knrekcie,, 10 902 PLN

Przebieg normatywny 228 000 km
123 558 kmPrzebieg rzecąrwisty odczytany

KOREKTA ZA PRZEBIEG 1 571 PLN po korekcie: t2 473 PLN

ZA§TO§OWANE KOREKTY ROZNE:
Opis korekĘ
Starr utrzymania i dbałość o pojazd
Koniecanę napfawy pojazdu

KOREKTY ROZNE

[%] Wań. [PLN]
-5,0 - 623

-48,1 -6 000

- 6 623 PLN po larekcie: 5 850 PLN

3.187 19251 Krzysztof Kacpnak Systen INFO-EKSPERT Sffona 7
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STAN OGUMIENIA:
Oś Koło Cena ZaL Bieżn

IPLNI [%l Imml
Przednia
Tylna

KOREKTA ZA OGUMIENIE,

I(oło cena zuż.
IPLN] t%l

I-ewe: l71 45*

Lewe: l71 45*

Bieżn
Imml

0

0

koło cena zuż.
[PLN] I%]

Bieżn Koło Cena Zuż,

lmml tPLNl I%l
Prawę: 171 45*

Prawe: i71 45*

34 PLN po korekcie:

Bieżn
[mml

0

0

5 884 PLN

IIwAGI

1. Numer identyfikacyjny nadwozia spisano znatury.
2. Dokumentacj ę fotograftcznąwykonano.
3. Naprawę konieczną (bieżącą) pojazdu oszacowano na ok. 6000,00 zł.
4. Zastrzeżenia i ograniczenia:
- niniejsze opracowanie ptzęmaczone jest dla pohzeb Zleceniodawcy i stanowi szacunkowe

określenie wartości pojazdu,

- opracowanie wykonane zostało ptz! zńożeniu, że nie ukryto żadnych faktów które mogły mieć

wpływ na wańość wycenianego pojazdu,

- istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości pojazdu, a nie jego ceny.

Cena powstaje w akcie umo}yy sryzędłf. Tutaj ten czynnik nie występuje;

- warlość przedmiotu wyceny zostałaustalona nadzięń oględzin pojazdu tj. 08.04.2021 r.,
_ niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspeĘzą stanu technicznego przedmiotu wycęny

i zatakąnie moze być umawane,
_ powyższa wycena wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaĘ
przedmiotu \ryyceny za oszacowaną wartoŚĆ,

- opracowanie nie obejmuje analizy stanu pfawnego,

- nię badano prawdziwości ani poprawności danych identyirkacyjnych przedmiofu wyceny,

w tym między innymi numerów fabrycmych i roku produkcji,

- rzęczoznawcazuttzega się, że nie ponosi odpowiedzialności zawady ukryte (prawne

i fizycme), niesprawności, braki nie ujawnione w trakcie badan oraz ewentualne skutki

wynikające z dalszego ułtkowania przedmiotu wyceny, atakże za skutki wykorrystania

samej oceny,
- nię badano tytułu uzytkowania ani Ąńułu własności wycenianego pojazdu i ewentualnego

istnienia ograniczenia ptaw tzęazowych przedmiotu wyceny,

- niniejsze opracowanie nie moze być publikowane w całości w jakimkolwięk dokumęncie

bezzgody wykonawcy ibezuzgodnięnlaznim formy i treści takiej publikacji.

WARTOSC RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU 5 900 PLN

RZE CZaZNAWsTWo_
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Krzysztof Kacprzak
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