
PJZECZOZNAWSTWO
Wycena, Pojazdów, Maszryn i Urządzeń

Ktzysńłf Kacprzak
80-104 GdńsŁ ul. Kartuska 80/13 tęl. 785-447-975, e- mail: sato.gda@wp.pl
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RzECzoZNA\ilsT\ilo TECHNICZNE
}YYCENA PoJAZInw, MAszYN l URZĄDZEŃ

członek Ogól*opolskiego Stowar1yszenia Rzeczgzrawców Motoryzacyjnych
Ruchu Drogowego, Masz}n i Utądzeń AUTOCONSULTING.

@b

OPINIA Nrz 20/2I202t zdnia: 2a21/04l?2

Rzęczomavł ca : Krzy sńof Kacprzak

Zleceniodawca: Gdański Ośrodek Sportu
Adres: Romualda Traugutta 29,80-22I Gdańsk
Zlec. pismo, znak: przesłane drogą elekkonicmą zdnia: 2a2ll04/a2

Właściciel: Gdański Ośrodek Sportu

Adręs: Romualda Traugutta 29,80-22I Gdańsk

Zadanię: Ocena stanu techniczrre3o i określenie wartości rynkowej pojazdu marki YAMAHAGńzzly nr
rej. GD 736P.

PoDsTA\ryA OPINII

1) Oględziny, badanie techniczne pojazdu przeprowadzonę w dniu 15.04.2021 r, w Gdńsku, ul, Tamka l7.
2) Informacje i kopie dokumentów dostarczone ptzezzleceniodawcę,
3) Dowód Ęestracyjny numer DRIBA0 3099856.
4) Dane na temat przedmiotowego pojazdu - czterokołowca uzyskanę zCentralnej Ewidencji Pojazdów.

DAF{E IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*) Dane: [M] IV-2021

Marka: YAMAHA
Model: Grinly
Rodzai pojazdu: Motocykl

Grupa: Czterokołowce
Nr Ęestraryjny: GD 736P Rok prod.: 2016

VIN: 5Y4AMA8WOF050 1 33 1

Data pierwszej rejestracji 2W6/a3l30, (w Polsce: 20ńla4/25)
Data wa:źności badania tęchniczrego 2021/05/20

Data oględzin 2021l04ll5
Miejsce oględzin ul. Tamka 17, Gdńsk

pomorskie

Przebieg podany 14049 km

Okres eksploatacji pojazdu 06la3B0-2ll04ll5) 60 mięs,

Opis rodzaju pojazdu inny, czterokołowiec
Kolor powłoki lakierowej, (rodmj lakieru) niebięski
Przeniesienie napędu wał przegubowy

Jednostkanapędowa zzapłonem iskrowym (wĘsk)
Pojemność / Moc silnika 708 ccm / 14kW (19KM)
Rodzaj chłodzęnia cięcz
Liczbasuwów 4
Liezbacylindrów / Układrylindrów 1 / pionowy/stojący

WYPOSAZENIE STA}IDARDOWE

L.p. Nazwa elementu vryposażenia L.p, Nazwa elementu w5posażenia

1 Bagazrrik przedni 5 Wspomaganię układu kierowniczego
2 Bagazrik tylny 6 Wyświetlacz cyfrowy
3 Rozrusznik elekhoniczry 7 Zawieszenie z regulacją charakterysĘki
4 Tarczekół stalowe
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sTA}{ TECHNICZhrY POJAZDU

ego
czterokołowca stwierdzono:

Brak możIiwości uruchomienia poiazdu - uszkodzonv - silnik

1. Rama: skorodowana, pole numerowe VIN - nieczytelne, skorodowane.

2. Siedzisko: widocznych wad i niesprawności nie stwierdzono.

3. Silnik z osprzętem:brak możliwości uruchomienia silnika - silnik uszkodzony - słaba kompresja silnika -
siinik do remontu w zakładzię specjalisĘcmym,

4. Układ napędowy:tylny most - uszkodzony - do sprawdzenia w zakładzię specjalistycmym.

5. Uklad kierowniczyuszkodzony - do weryfikacji i naprawy w zakJadzię specjalistycmym.

ó. U kład h a m u lcowy do sprawdzen ia w zakładzi e specj al i sty czny m.

7. Zawieszenie: do sczegółowej weryfikacji, sprawdzenia w zakładzię specjaliĄcznym, wymiana 2 półosi
napędowych.

8. Wyposażenie: błotniki tylne - połamane i porysowane - E - wymiana, brak tylnego koła prawego, opony -
do wymiany, blotniki przednie - porysowane, podstawa stopnia - porysowaną instalacja elektryczna - do
naprawy w zakładzię specj al isty c mym.

KoREKTY
WARTOSC BAZOWA BRUTTO (59 mies.) *

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACĘ
Korelea uwzgĘdnn wpĘw daty parwszej rejestrącji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zalapieniu pojazdu nowego) na jego
wąrtość. Przyjmuje się, że pajazd bazowy został zarejestlowany po raz pźerwszy 20] 6/05/1 5. Pojazd wyceniany zastał zarejestrowany l
miesiqc wcześniej, zatemjego okres eksploataE'ijesl dłuższy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stqd wyika ujemna kareaa wartoŚci.

KOREKTY Ro^rE

31 156 PLN
- 138 PLN

_ 26 ó35 PLN
Wtym:
Stan utrzymania i dbałość o pojazd

[%| Wart. [PLN]
-5,0 _1 550

- 465

-z0 - 620

Stan atrzrrrłnia i dbałośc o pojazd mogą mieć wpĘw na warłość rynkowq pojazdu w płzypadku, gdy stan
wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego oleresu elaploatacji i przebiegu.

Stwierdzorry panadprzeciętrlie dobry stan świadczqq o wyjqtkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty

dodatnu wartoŚci, stangorszy od typoluego dobrego - podstawę do korekty ajefinej.

Korekta ze względu na liczbę właścicięli (3) _1,5

Najwyższą wartość uryslają na rynlal polazdy kupowane od pierwszego właściciela. Większa liczba użytkowników
szczególnie dla pojazdów killałlet ich oznacza najcąścą niższą dbałość o pojazĘ, co powońĘe obniżenie ieh
warłości rynkowej.
Wartość korekĘ zostąła oszacowana automatycznie na podsawie podanej liczby włńcicieli: 3 oraz olcresu elcsploatacji
pojazdu:60mies.

Indywidualny zakup za granicą (z LiE)

uHad n układ kiero
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Fakł indywiduąlnego sprowadzenia do Polski pojazdu może wiqzać się z utrudnieniami doĘczqcyłni możIiwości

młeryfikowania jego histarźi i chłraheru wcześniejszei elaploatacji, w tym ewenhlalnycłł napralł kalizyjnych, stanu

serwisowanża, przebiegu, a także w nieHórych przypadkach łnożna liczyć się z obniżoną wiarygońlością dokumentów,
jak również z ryzyhem nielegalnego poehodzenia. Czynniki te sprawiajq, że wartoŚĆ rynkowa pojazdu sprowadzonego

inĄryidualnie może być niższa ad warlości takiego samego pojazdu zakupionego po raz pierwszy w Polsce i tu

eksploatowanego. Wysokość korckły może wynosić do -4oń i maleje wraz z upĄnaem czasu od pierwszej Ąestracji
pojazdu w Polsce.

Konieczne napra\ry pojazdu -,I7.4 -24 000

Konieczność wykonania wlprnwy wcenianego pojazdu jesl podstawą do obniżenia jego wcrtości w stosunku do
wartości pojazdu sprawnego. O wielkości karekty decyduie koszt naprtnuyprzyvracającej pajazd do stanu technicznego
odpowiedniego do ołcresu ułtkowąnia polazdu,jego przebiegu i ogólnego stanu techniczrleqo.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 15 kwietnia 2021 roku
wynosi:

4400 PLN
(słownie: cńery tysiące cźerysta ńotych}

w tym VAT (23,0"ń)822,76PLN
Wańość określono na podstawie:
- notowań wańości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opiniio
- korekt mających wpływ na wańość pojazdu.

RZECZOZNAWSTWO
Wycena Pajazdów, Maszyn i UrzqdzeńsATcl

Krzysztof Kacprzak
ul. Kańuska B0/13, 80-104 Gdańsk

NlP; 583-28-47-465, REGON: 3625731 55

,."ź.ECZ,*Z oDoWY
k

i Urządzeń
Pirzysz

Wycena Po|
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
do opinii nr: 20/2/2a2l r,&ńa,. 2aTrc4l22

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*) Dane: [M] rv-202i

Marka:
Model:

YAMAHA
Gńzzly

Grupa: Cżerokołowce
Nr rejestracyjny: GD 736P Rok prod.: 2016

Rodzaj pojazdu: Motocykl

DsC04040

DSC04035 DSC04036

DSC04038 DSC04039
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DSC04044

DSC04057 DSC04050

DSC04049 DSC04053
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l)S( (l+(,/ó DSC040ó8

DSC04056 DSC04043

DSC04066
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ARKUsz USTAL§nl.rA wARToścr po.rłznu
doopinii nr: 201212021 zdnia: 202I/04lżż

Rzeczoznaw ca : Ik ry sńof Kacprzak

Zleceniodawca: Gdański Ośrodek Sportu

Adres: Romuaida Traugutta 29,80-22| Gdańsk
Zlec. pismo, mak: przesłane drogą elektronicmą zdnia ż021104/02

Właściciel: Gdański Ośrodek Spońu
Adres: Romualda Traugutta 29,80-22I Gdańsk

Zadanie Ocena stanu technicznęgo i określenie wartości rynkowej pojazdu marki YAMAHA Grizzly nr
rej. GD 736P.

DANE IDENTYFIKACYJII-E POJAZDU (*) Dane: [M] IV-202l

Marka: YAMAIIA Grupa: Cżerokołowce
Model: Gizzly NrĄestraryjny: GD 736P Rokprod.:2016
Rodzaj pojazdu: Motocykl
Wycena na podstawie pojazdu: YAMAHA Czterokołowce Gńzz|y 700 EPS lc / 4s 708 ccrn B

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

KATALOG \ilARToŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):
rok mies. wań. z katal wart. zadana

20ż1 04
żOż0 05

ż0l9 05

2018 05

ż017 05

ż016 05

WARTOŚC BAZOWA BRUTTO (59 mies.) *

IPLN]
52900
46300
41 600

37350
33900

[PtNl
5290a
46300
41600
37350
33900
3ll56

31 156 PLN

Normatywny okres eksploatacj i
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)

Rzeczywisty okres eksploatacji

59 mies.
20M/a3B0

60 mies.

LI§TA WYPO§AŻENIA:
Lista wyposażenia na podstawie informacji zbazy danych na okręs: 2017,01-

Przebieg normatywny

Przebieg rzeczywisty podany

21 400 km
14 049 km

ZASTOSOWANE KOREKTY ROZNE:
Opis korekty
Stan utrzymania i dbałość o pojazd
Korekta ze względu naliezbę właścicieli (3)

Indywidualny zakup za granicą (z UE)
Koniecme nąprawy pojazdu

KOREKTY RÓŻNE

[%| \ilań. [PLN|
-5,0 -1 550
-1,5 - 465
-2,0 - 62a

,77,4 -24 000

- 26 635 PLN po lrorekcie: 4 383 PLN

[IWAGI

1. Numer identyfikacyjny nadwozia spisano znatury.
2. Dokumentację fotograficmą wykonano,
3. Naprawę konieczną (bieĄcą) pojazdu oszacowano na ok. 240aU,a0 zł.
4. Zastrzeżenia i ograniczenia:
- niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla potrzeb Zleceniodawcy i stanowi szacuŃowę

3.187 l92llKrzysńof Kacprzak Systcm INFO-EKSPERT Sfiona 7
/sRTsiRD



żOD/2a21

określenie wartości pojazdu,
- opracowanie wykonane zostało przy zńożeniq że nle ukryto żadnych faktów które mogry- mieć
wpływ na wartość wycenianego pojazdu,

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

Cena powstaje w akcie umowy sprzedaĘ. Tutaj ten czynnik nie występuje,
- wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień ogledzin pojazdu tj.15.04,202l r.,

- przebieg pojazdu przyjęto z danych uzyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów - ostatni stan drogomierza

I4a49kJn,
- brak możliwości odczytanianumeru VIN - pole numerowe - skorodowanę,
- kosĄ naprawy - naprawa pojazdu może być technicznie i ekonomicznie - nieuzasadniona,
- niniejsze oszacowanię wartości nie jest ekspeĘzą stanu techniaznęgo przedmiotu wyceny
i zatakąnie moze być umawane,

- powyższa wycena wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaĘ
przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość,

- opracowanie nie obejmuje analizy stanu prawnego,
- nie badano prawdziwości ani poprawności danych identyfikaryjnych przedmiotu wyceny,
w tym między innymi numerów fabrycmych i roku produkcji,

- rzęczoznawcazastrzegasię, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte (prawne

i fizycme), niesprawności, braki nie ujawnione w trakcie badań oraz ewentualne skutki
wynikające z da|szego użytkowania przedmiotu wyceny, atakże za skutki wykorzystania
samej oceny,

- nie badano §Ąułu uzytkowania ani Ętułu własności wycenianego pojazdu i ewentualnego
istni eni a ograniczenia pt a:w rzęczowy ch przedmiotu wy ceny,

- niniejsze opracowanie nie moze być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie
bezzgody wykonawcy i bez uzgodnięniaznim formy i treści takiej publikacji.

WARTOSC RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKMGLENIU

2021l04l22

4 400 PLN

RzEezazNAWSTWo_
ńb;;" ń "g"XY, u 

i U r z ą iI z eń

Krzyszlof Kacprzak
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