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Numer wyceny 2548

Data wyceny 2020-09-14

Wycena na dzień 14.09.2020

Numer licencji / użytkownik 67914 / Rusinowski Andrzej

DANE POJAZDU - pojazd spoza bazy Eurotax

Numer rejestracyjny / numer VIN RZ7236P  / 646190022

Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 2019-02-07 /   19

Rok produkcji 2019

Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 1 / Nie podano

Lakier ----

Liczba właścicieli 1

Stan pojazdu Dobry

Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka Metaltech

Model T646

Typ TB14

Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc  / 0 / 0

Okres dostępności 00:00:00 - ...

Pojemność silnika (ccm) 0

Moc kW / KM 0 / 0

Paliwo / katalizator  /

Układ / liczba cylindrów  /

Skrzynia / liczba biegów  /

WYCENA POJAZDU

Wartość pojazdu (netto) PLN

Notowanie Eurotax (baza danych 2020.09) PLN
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

● 2 osie

● gniazdo pneumatyczne, elektryczne, hydrauliczne dla
drugiej przyczepy● homologacja do 40 km/h

● hydrauliczna stopa podporowa

● kliny pod koła – 2 szt.

● obrotowe oczko dyszla fi 50

● opony 385/65 R22,5

● pneumatyczny dwuobwodowy układ hamulcowy z
automatyczną regulacją siły hamowania● po 2 siłowniki membranowe na każdej z osi

● resory paraboliczne z ogranicznikiem

NOTATKI

Brak możliwości uruchomienia elementów roboczych w warunkach parkingowych.
Przyczepa w dobrym stanie techniczym

UWAGI OGÓLNE DO WYCENY

W bazie danych brak jest pojazdu o porównywalnych parametrach.
Wycenę przyczepy rolniczej przyjęto na notowaniach rynkowych.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

1.  Opiniujący nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe  do stwierdzenia metodami, którymi
prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające
 z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.

2.  Opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w wyposażeniu pojazdu – zleceniodawca nie
udostępnił specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.Aby ustalić specyfikację fabryczną
wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można       wykluczyć, że mogą występować różnice w
wyposażeniu.

3.  W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony
na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w
warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania -  bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji
warsztatowej).

4.  Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu          przedstawionego do
wyceny i za takie nie może być uznawane.

5.  Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu – tym samym nie może być
wykorzystywana do żadnych innych celów.

Notatka do wyceny:

Objaśnienia:

* wartość zmodyfikowana przez użytkownika

V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)

G bezpłatna opcja wyposażenia

A Warość korekty okreslona automatycznie z systemu Eurotax
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