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Określenie wartości rynkowej samochodu specjalnego — podnośnika do prac
konserwacyjno-montażowych marki LAND ROVER model DEFENDER, nr rej.:

TSZ 17287, nr identyfikacyjny VIN: SALLDKWS8BA4O74O2 wyposażonego
w podnośnik koszowy marki COL OMBOGIUSEPPE model TLC 14,

nrfabr.: 6954 zlokalizowanego w miejscowości
28—200 Staszów, ul. Krakowska 44.

Zleceniodawca: KOMORNIK SĄDOWY PRZ SĄDZIE
REJONOWYM W RZESZOWIE
JAKUB KWATER
35—045 RZESZÓW
UL. CHODKIEWICZA 6/3
NIP: 819—116—86—18

Przedmiot wyceny: - przedmiotem niniejszej wyceny jest samochód specjalny — podnośnik do prac
konserwacyjno-montażowych marki LAND ROVER model DEFENDER, nr rej.:
TSZ 17287, nr identyfikacyjny VIN: W SALLDKWS8BA4O74O2 wyposażony w
podnośnik koszowy marki COLOMBOGIUSEPPE model TLC 14 nrfabr.: 6954
zlokalizowany w miejscowości 28 — 200 Staszów, ul. Krakowsko 44.

Podstawa opracowania:

- Zlecenie Komornika Sadowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie z dnia:
19.12.2018r., Sygn. akt KM 1907/18,

- Protokół Zajęcia Ruchomości z dnia 20.12.2018r., Sygn. akt KM 1097/18,
- oględziny wycenianego pojazdu,

- standardy zawodowe, informatory i biuletyny,

- cenniki (INFO - EKSPERT, EURO TAX),

- analizy rynkowe, informacje internetowe producentów i giełd,
- informacje przekazane przez Komornika Sądowego Pana Jakuba Kwater

Cel wyceny: - określenie wartości rynkowej samochodu specjalnego dla potrzeb
Zleceniodawcy celem sprzedaży w drodze licytacji/przetargu.

Oględzin dokonano w miejscu postoju w dniu: 20.12.2018r.
Lokalizacja wycenianej ruchomości: 28—200 Staszów, ul. Krakowska 44.

Podstawa metodologiczna:

Aby spełnić cel i przeznaczenie wyceny określone potrzebą Zleceniodawcy należy określić
wartość rynkową samochodu specjalnego — podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych marki
LAND ROVER model DEFENDER, nr rej.: TSZ 17287, nr identyfikacyjny VIN: WSALLDKWS8BA4O74O2
wyposażonego w podnośnik koszowy marki COL OMBOGIUSEPPE model TLC 14 nrfabr.: 6954.
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Wartość rynkowa jest definiowana jako racjonalnie określona suma pieniędzy, którą chętny

kupujący będzie skłonny zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji

przy założeniu równości stron bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i

sprzedaży przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji w określonym czasie.

Wycena zostanie wykonana w podejściu porównawczym metodq porównania bezpośredniego

wykorzystane m.in. dane z notowań INFO - EKSPERT i EUROTAX o średnich rynkowych wartościach

pojazdów specjalnych.
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WYCENA Nr: 0759/Ol/2019 zdnia: 2019/01/30

Biegly sądowy : mgr inż. Tomasz Poterucha

Zleceniodawca: KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W RZESZOWIE JAKUB
KWATER

Adres: uł. CHODKIEWICZA 6/3, 35-045 RZESZÓW

Właściciel: PGE DYSTRYBUCJA S.A. O/RZESZÓW RDE STASZÓW
Adres: ul. KRAKOWSKA 44. 28-200 STASZÓW

Sygnatura akt: KM 1907/18
Zadanie: Okresienie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*) Dane: [T] I-2019

Marka: LAND ROVER Model pojazdu: Defender 2.4 TD MRO7
Wersja: Nr rejestracyjny: TSZ 17287 Rok prod.: 201 1
Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy V1N: SALLDKWS8BA4O74O2

Data pierwszej rejestracji 20 12/04/04
Data ważności badania technicznego 20 14/03/14
Data oględzin 20 18/12/20
Wskazanie drogomierza 6826 km
Okres eksploatacji pojazdu (12/04/04-19/01/30) 82 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) biały 2-warstwowy z efektem mineralnym
Dop. masa całk. 3500 kg
Rodzaj nadwozia Samochód specjalny - podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych
Konstrukcja rama
Rodzaj silnika z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika 2402 ccm / 90kW (122KM)
Doładowanie Turbosp. z chlodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów manualna
Rodzaj napędu AWD (4x4)

I WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia L.p. Nazwa elementu wyposażenia
I Antena radiowa 7 Stopień tylny
2 Autoalarm 8 Szyba przednia ogrzewana
3 Fotele 2 szt. 9 Tapicerka winylowa
4 Fotele przednie podgrzewane 10 Tarcze kół stalowe 16”
5 Immobilizer I I Wspomaganie układu kierowniczego
6 Przygotowanie do montażu radia

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia Wartość IPLNI
I + Fotel kierowcy podgrzewany (dopłata) 329
2 +Fotel pasażera podgrzewany (dopłata) 329
3 Klimatyzacja 5 994
4 Pakiet Elektryczny 2 751

5zyby przednie regulowane elektr.
Zamek centralny zdalnie sterowany

5 Radioodtwarzacz CD 976
6 +Szyby przednie regulowane elektr. 264
7 +Wciągarka T-MAX 12500 333

I OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło Marka, typ Bieżnik ImmI Zużycie 1%]
Przednie lewe: MICHELIN 7.50 Rl6 I 16N 4X4 OJR XZL TL 13,4 21
Przednie prawe: MICHELIN 7.50 R16 I 16N 4X4 O/R XZL TL 13,0 23
Tylne lewe: MICHELIN 7.50 R16 I 16N 4X4 O/R XZL TL 13,1 23
Tylne prawe: MICHELIN 7.50 Rl6 I 16N 4X4 O/R XZL TŁ 13,6 19

System INFO-EKSPERT
/SRTSIRD
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STAN TECHNICZNY POJAZDU

Oględzin przedmiotowego pojazdu dokonano w dniu 20.12.2018r., w miejscowości 28 - 200 Staszów, ul.
Krakowska 44 w obecności przedstawiciela Spółki PGE DYSTRYBUCJA S.A. Pana Marka Cichoń -

specjalisty do spraw transportu oraz operatora podnośnika koszowego.
W dniu oględzin pojazd w przestoju eksploatacyjnym, kompletny. Brak aktualnych badań technicznych -

ważne do 14.03.2013r.
Podczas oględzin Zleceniodawca przedłożył do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu serii
DR/BAI 1104872, kartę pojazdu serii KP/AAB 6036753, Protokół badania doraźnego kontrolnego (UDT) z
dnia 31.10.2012r., z wynikiem negatywnym, księgę rewizyjną urządzenia technicznego oraz Deklarację
Zgodności EC.
W dniu oględzin przeprowadzono oględziny ogólnego stanu technicznego pojazdu oraz przeprowadzono
próbę ruchową podnośnika koszowego w ograniczonym zakresie - bez obciążenia.
Podnośnik koszowy niedopuszczony do eksploatacji - Protokół badania doraźnego kontrolnego (UDT) z
dnia 31.10.2012r.,
Kluczyk stacyjki i zamków drzwi -jedna sztuka.

WYNIKI BADANIA:
I. Silnik:
Silnik oraz osprzęt silnika kompletny.
Stwierdzono prawidłowy rozruch silnika.
Stwierdzono prawidłową pracę układu rozruchowego silnika.
Stwierdzono prawidłową pracę silnika w pełnym zakresie prędkości obrotowych.
Brak wycieków oleju z miejsc uszczelnień silnika.
Brak wycieków płynów eksploatacyjnych w obrębie komory silnika.
Silnik z niewielkim przebiegiem - 6826 km, praktycznie bez widocznych oznak eksploatacji.
Stwierdzono rozległe ogniska korozji powierzchniowej listwy głównej wysokiego ciśnienia układu
paliwowego.
Silnik wraz z osprzętem oraz komora silnika pokryte drobnymi zanieczyszczeniami drogowymi.

II. Podwozie:
Układ przeniesienia napędu - kompletny, stwierdzono prawidłowe działanie.
Układ kierowniczy - kompletny, stwierdzono prawidłowe działanie.
Układ jezdny - kompletny, stwierdzono prawidłowe działanie.
Układ hamulcowy - kompletny, stwierdzono prawidłowe działanie, brak możliwości sprawdzenia
skuteczności.
Układ wydechowy - kompletny, częściowo powierzchniowo skorodowany.

III. Nadwozie/zabudowa:
Nadwozie pojazdu pokryte licznymi zanieczyszczeniami z drzew oraz dłuższego przestoju.
Uszkodzona szyba boczna/tylna po stronie prawej, stwierdzono pęknięcie.
Stwierdzono ogniska korozji powierzchniowej śrub zawiasów drzwi R/L.
Pojazd wyposażony w zabudowę specjalną - podnośnik koszowy marki COLOMBO model TLC 14 z roku
produkcji 2012 oraz wciągarkę linową T-MAX 12500.
Podnośnik prawidłowo oznakowany, tabliczka znamionowa czytelna prawidłowo zamocowana.
Zabudowa specjalna - podnośnik koszowy o niewielkim czasie pracy/eksploatacji - 332,1 mth. Podnośnik
w dniu badania niedopuszczony do eksploatacji - Protokół badania doraźnego kontrolnego (UDT) z dnia
31.10.2012r.
Przeprowadzono próbę ruchową podnośnika koszowego bez obciążenia w ograniczonym zakresie
ruchowym - stwierdzono prawidłową pracę.
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Według informacji przekazanej przez przedstawiciela Spółki PGE DYSTRYBUCJA S.A. Pana Marka Cichoń -

specjalisty do spraw transportu oraz przedłożonej dokumentacji, podnośnik w trakcie pracy przy pełnym
obciążeniu jest niestabilny i niezdatny do użytkowania (dochodzi do oderwania podpór od podłoża).
Stwierdzono drobne ogniska korozji powierzchniowej elementów podnośnika oraz punktowe
uszkodzenia zabezpieczajqcej powłoki ochronnej - powierzchni lakierowej.
Według informacji przekazanej przez przedstawiciela Producenta Firmę P.P.U.H ELEKTRO-INSTAL Anna
Kosteczko, ul. Rolnicza 23, 44-200 Rybnik przedmiotowa zabudowa - podnośnik koszowy COLOMBO TLC
14 obecnie nieprodukowany, natomiast koszt nowego pojazdu specjalnego na bazie samochodu marki
LAND ROVER Defender wyposażonego w podnośnik koszowy o porównywalnych parametrach wynosi
około 350 tys. zł brutto - informacje uzyskane w rozmowie telefonicznej.
Według informacji przekazanej przez Firmę EURO CA MION POLSKA, ul. Borowa 42C, 35-232 Rzeszów
oraz po przeprowadzonej analizie rynku pierwotnego ustalono, że koszt nowego pojazdu specjalnego na
bazie samochodu marki RENAULT MAXITY lub NISSAN CABSTAR wyposażonego w podnośnik koszowy o
porównywalnych parametrach do podnośnika COLOMBO TLC 14 wynosi ok 50 tys. EURO netto,
natomiast koszt pojazdu specjalnego na bazie samochodu marki LAND ROVER Defender jest wyższy o
około 70 tys. zł netto w stosunku do w/w pojazdów.

50000 EUR netto x 4,29 = 214 500 zł netto
214 500 zł netto + 70000zł netto = 284 500 zł netto +23% VAT = 349 935 zt brutto.

IV. Wyposażenie:
Poszycia plastikowe - zadbane, bez widocznych uszkodzeń.
Poszycie tapicerskie - zadbane, bez widocznych uszkodzeń.

Nie badano poprawności i budowy numerów identyfikacyjnych pojazdu.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (92 mies.) * 137 860 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 10 976 PLN

Jyposażenie pojazdu powoduje poi:”iększenie wartości pojazdu. gdy jest wyposażeniem ponadstandardowyrn orazjest sprane, czyli zdolne
do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, zll”iązanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na
podstawie udziału lego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i
zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 4 720 PLN
Korekta uit”zględnia wpływ” daty pierwszej rejestracji pojazdu („pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego
wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 20]1!05/]5. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 11
in ieslęcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodwnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG 22 709 PLN
Korekta uwzględnia wpływ” przebiegu pojazdu na jego wartość. 1”artość bazowa („skorygowana o wpływ” pierwszej rejestracji) została
określono dla przebiegu normatywnego 138 800 krn. Zwerytikowam”prze bieg wycenianego pojazdujest lnniejs_-y od normatywnego o 131
974 krn. Powoduje to zastosowanie korekty wartości u” wysokości 14,79%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE
- 170 PLN

Korekta uit”zględnia wpływ” stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem
zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 17% określonym na podstawie rzec_—ywistego przebiegu
pojazdu - 6826 krn.

KOREKTY RÓŻNE -25 323 PLN
W tym: I%1 Wart. IPLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd 5,0 8 813

Stan utr_-ymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ” na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan
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,

Aktualność badań technicznych -1,0 -1 „762
Podstawą do zastosowania korekty jest wada prawna w” postaci zakazu użytkowania pojazdu na dzień 2019”01,”30,
koszt wykonania wymaganego badania technicznego jak też, szczególnie im przypadku pojazdów” wieloletnich i trwale
wyłączonych z eksploatacji, eit”entual,ia konieczność przeprowadzenia usprawniającej pojazd naprawy,
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Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu 5,0 8 813
Zdecydowanie cizętniej kupowane są pojazdy o udokumentowanym stanie technicznym, potwierdzonym książką
sent”isozia przeglądów technicznych i naprrnl”. W praktyce użytkowania samochodów z Polsce wykonyzz”anie
przeglądów okresoiiyclz li sieci serwisowej producenta jest stosowane w poczgtkoiym okresie, zwykle nie
przekraczającym 5 lat. Brak dokumentacji serwisowej szczególnie wpzerwszych latach użytkowania pojazdu może być
powodem stosowania korekty nieinnej a regularne wykonywanie przeglądów stars_ych pojazdóz” udokumentowane w
książce serwisowej lub rachunkami ipotwierdzone dob,ynz stanem technicznym pojazdu korekty dodatniej.

Konieczne naprawy pojazdu -28,4 -50 000
Konieczność iiykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżeniajego wartości w stosunku do
ziartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego
odpowiedniego do okresu użytkozi”ania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.
Koszt adaptacji zabudowy - podnośnika do pojazdu dostawczego innej marki. Wymaga to w konania nowej ramy
nośnej podnośnika oraz wykonania dokumentacji technicznej i odbioru technicznego.

Stan techniczny pojazdu - min. przebieg 5,0 8 813

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

150800 PLN
(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy osiemset złotych)
w tym VAT (23,0%) 28198,37 PLN

Wartość określono na podstawie:
- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływy na wartość pojazdu.

iZb(:7.ozNAwrwO WYCENY CoNsuI;jic
ErGI

„
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 0759/Ol/2019 zdnia: 2019/Ol/30

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*) Dane: [T] 1-2019

Marka: LAND ROVER
Wersja:
Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy
„ I

Systen, INFO-EKSPERT
/SRTSiRD

Model pojazdu:
Nr rejestracyjny:

Defender 2.4 TD MR07
TSZ 17287 Rok prod.: 2011

3.161 19147 mgr inż. Tomasz Poterucha Strona 8
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Si”stem IJyFO-EKSPERT
/SRTSŻRD
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System JNFO-EKSPERT
/SRTSiRD
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Sistern INFO-EKSPERT
/SRTSiRD
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Klauzule i zastrzeżenia

- Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady prawne i fizyczne, w tym za

wady ukryte i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotów wyceny, a
także za skutki wykorzystania samej wyceny.

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

- Powyższa wycena wartości w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja
sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsze opracowanie nie może być kopiowane, publikowane w całości lub w części w
jakimkolwiek dokumencie bez zgody rzeczoznawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści
publikacji.

- Niniejsze opracowanie zostało wykonane ściśle do wyżej opisanego celu i za jego
wykorzystanie dla innych celów autor nie ponosi odpowiedzialności.

- W przypadku zmiany celu wyceny, lub zmiany przepisów należy sporządzić ponownie
wycenę.

Wycena nie obejmuje analizy stanu prawnego i nie jest orzeczeniem technicznym. Celem
opracowania jest ustalenie wartości rynkowej wycenianych ruchomości.

Wycena jest własnaścig zleceniodawcy i nie można wykorzystywać jej do innych celów.

Opracowanie wykonał Rzeczoznawca Samochodowy
Biegły Sądowy

mgr inż. Tomasz Poterucha
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