
WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE Zakup Sprzedaż

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM

PZM Holding Sp. z o.o.

BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ,
RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ

01-480 Warszawa, ul. Górczewska 228F; tel. 22 385 85 85, 22 385 85 61; fax 22 385 85 65; emai: holding@pzm.pl

Numer wyceny 3796

Data wyceny 2021-11-14

Wycena na dzień 14.11.2021

Numer licencji / użytkownik 67914 / Miaz Krzysztof

DANE POJAZDU - pojazd spoza bazy Eurotax

Numer rejestracyjny / numer VIN WO7285A / WBK2000009W034814

Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 2009-01-01 /   154

Rok produkcji 2009

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

Lakier ----

Liczba właścicieli Nie podano

Stan pojazdu Przeciętny

Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka Bocker

Model -

Typ AHK 30/1400

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 2021.11) PLN
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

● Długość transportowa: 9,00 m

● Dopuszczalna masa całkowita: 3500 kg

● Dwie osie

● Kliny pod koła

● Maksymalny udźwig 1400kg

● Opony 185/75R16C

● Silnk marki Honda

● Szerokość transportowa: 2,20 m

● Układ samojezdny na osi

● Wysokośc podnoszenia 30 metrów

● Wysokość transportowa: 2,60 m

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE/Osprzęt
Stan techniczny nadwozia (osprzęt)
Belka świateł zgięta.

UWAGI OGÓLNE DO WYCENY
Wartość pojazdu wyceniono na podstawie analizy rynku i notowań giełdowych.

JAZDA PRÓBNA
Nie przeprowadzono. Nie sprawdzono poprawności działania urządzenia.

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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