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ZAKRES
ŚWIADCZONYCH
USŁU G
▼
Badania pojazdów
mechanicznych, maszyn roboczych i urządzeń przemysłowych;
▼
Oceny techniczne pojazdów mechanicznych:
- stanu pojazdów;
- stanu podzespołów i
elementów;
- zakresu napraw;
- jakości wykonanych
napraw;
- przyczyn awarii i powstałych uszkodzeń;
- identyfikacji pojazdów;
▼
Oceny techniczne pojazdów zabytkowych;
▼
Analizy i rekonstrukcje
zdarzeń drogowych;
▼
Wyceny wartości rynkowej i celnej pojazdów, maszyn i urządzeń;
▼
Kalkulacje napraw
pojazdów mechanicznych;
▼
Szacowanie szkód
ubezpieczeniowych;

Opinia wykonana przez:
Rzeczoznawcę Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego, Rzeczoznawcę
Maszyn i Urządzeń oraz pozostałych Środków Technicznych
Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ruchu Drogowego Auto-Consulting,

Rodzaj opracowania:

OPINIA

Data wykonania:

Olsztyn, dnia 04.12.2017.

Autor opinii:

Rzeczoznawca Arkadiusz Paluch.

Zakres opinii:

Ocena stanu technicznego i ustalenie wartości
rynkowej pojazdu.

Przedmiot badań

Parametry techniczne, funkcje fizyczne, zjawiska
fizyczno-chemiczne

Obiekt badań:

Cel opinii:

Zleceniodawca:

Nr WM/1237/268/2017

DAF FA LF 55.250 NO0559C.
Wycena wartości rynkowej pojazdu.

Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o.
10-410 Olsztyn
Ul. Lubelska 43D

Zlecenie z dnia:

17.11.2017 r.

Wyłączne przeznaczenie
opinii:

Dla potrzeb zleceniodawcy.

www.apekspert.pl e-mail: biuro@apekspert.pl mobile: 607 195 335

1.Podstawa opinii:
formalna - ww. zlecenie;
merytoryczna – system Info – Ekspert, dane rynkowe listopad 2017.
2. Ogólny harmonogram prac:
1) identyfikacja pojazdu, weryfikacja dokumentów,
2) wykonanie dokumentacji fotograficznej,
3) opracowanie opinii,
3. Czas, miejsce:
1) 28.11.2017, 10-410 Olsztyn, ul Lubelska 43D.
4. Metoda badań:
Organoleptyczna,
5. Dane rejestracyjne:
Nr rej. NO0559C.
Data pierwszej rejestracji: 27.05.2009.
Data ważności badań technicznych: 26.04.2018.
Właściciel pojazdu:
Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o.
10-410 Olsztyn
Ul. Lubelska 43D
Nr dowodu rejestracyjnego pojazdu: DR/BAM 1861095.

6. Dane techniczno – identyfikacyjne:
Nr identyfikacyjny (VIN): XLRAE55GF9L352888.
Marka: DAF.
Model: LF.
Typ: 55.250.
Rok produkcji: 2009.
Rodzaj pojazdu: CIĘŻAROWY.
Rodzaj nadwozia: PODWOZIE Z ZABUDOWĄ DO WYWOZU ŚMIECI.
Kolor powłoki lakierowej kabiny/ nadwozia: 2-WARSTW UNI.
Rodzaj silnika: ZS.
Pojemność skokowa silnika: 6692 CCM.
Moc silnika: 181 KW.
Rodzaj napędu: 4x2.
Wskazania drogomierza: 105 628 KM.
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Na podstawie badań organoleptycznych stanu technicznego ww. poj. sam.
zostaje wydana następująca OPINIA:

Wartość rynkowa w/w pojazdu DAF LF 55.250 o nr rej NO0859C, nr VIN:
XLRAE55GF9L352888 w przedstawionym stanie na dzień wykonania opinii
szacuję na 88 700 netto ( osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych
00/100).

8. Klauzule i zastrzeżenia:
1. Za niniejsze opracowanie odpowiedzialność ponosi rzeczoznawca.
2. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż
określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek
dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej
publikacji.
4. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
5. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazd lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
6. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją
niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie badania pojazdu i dokumentów w warunkach istniejących na
miejscu.

ZAŁĄCZNIKI:
1) Wycena pojazdu system info – ekspert.
Ocenę sporządzono w dwóch egz.
Na tym opinię zakończono i podpisano

Podpis i pieczęć rzeczoznawcy
Pieczęć

Olsztyn, dn. 04.12.2017.
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