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Wykorawca opinii : rrgr irnRaał Gbwacki
Zbcenbdawca: Urąd Gmirły Barhdcź<a
Adres:
ZadaŃ.

uL Brodnbka 8 87 -3ŻI Barhbzka
o kreslenie rłarlości rynkowej pojazdu

FODSTAWA OPINN

Wycena na podstawie danych:
- systenu Info_EkspeĄ wersja Info-PhE
- aralvy cenpodobnych pojazdlwrc rynkuwtomym
_ bezpośrednbh ogĘdzin pojazdu
- dokurprfiacji prredstawb nej prrez deceniodawę.

DANE IDM{TYFTKACYJNE FOJAZ)U Darre: [A] YIII-2014

Marka: AUTOSAN S.A Modelpojazdu H9.Ż112.5t
Wersja: 4T Nr Ęestacyjrr5ł CBRK716
Rodzaj pojazdu Autrobus dalekobbrzry *

Rok prod.:2001

NTINFO-EKSPERT
Nr identy fika cyjny (VIhl;
Data pierwrzej rejes tracji
Data ważności badania technicanego
Wskazanie drogomierza
Okres eksploatacji pojazdu (01lo8t28-14ło8/a)
Rodzaj autobusu
Liczba miejs c s iedący ch
Liczba osi / Rodzaj napędu
Rozstaw osi
Oanaczenie silnika / Numer silnika
Rodzaj silnika
Pojernrrośc / Moc si]nika
Licńa cylindrow / tlkład cylindńw
DugoŚć / Srerokość / Wysokość

133-00012
SUASV/3AAP1S021917
2ffi1/08/28
ŻavlouM
281281 hrt
155 mies.
dalekobieary 2 drzwiowy 51 osoborły
39

2/4p.
4700mm
6cT107 A#7 / NIE ODCZYTYWANO
z zapłonem s afiroczynnym
6540ccm / 110kW {150KM)
6 / rzętlowy
10000mm / 2500mm I 3150mm

wYFOSAm[m STANDARD O\ME (1e99. I 0- )

Lp
4
5

6

Lp
I
2
3

Nazrya elementu ąlpos łź enia
Autobus międzymiastowy
Fotele wysokie sźyrvne
I1o Ś Ó drzrvi: duudrzrviouy

Nazwa elementu ł1'pos łż enił
Silnik 6cT107/4617
Tachograf elełtroniczny
Zestał' radiowy (radio' mikrofon, wzrnacniaez)

STAN TECIINICT'{Y POJAU)U

Do ogĘdzin predstawiono poja"d sprawny techrbab w cągĘ ekspbtacji

3.107 19330 mgr inż.Rafał Głowacki Stłona lSystem INFO-EKSPER?
/ sRTSiRn



323/E/14

wARr0ŚC BAZowA BRUTIO (i 59 mbs')
K0REKTA ZA PIERWSZĄ REIESTRACJĘ

44 895PLN
1 169 PLN

Koreha uwzgĘdnia wpływ daĘ pier-łvszej rejestracji poiazdu (pierwuego dopuuczenia do ruchu po zakupieiliu pojazdu nowego) na jego
wartość' Pr4łjmu1e się, ze pojazd bazavy został zarejestrowdny po raz pierwszy 200]/05/] 5. Pojazd wyceniany został zarEestrawany 3 miesiące
póżniej, Zeterfi jega ckres eksploatrcji jest krółŚzy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąrł wynika cłatlatnia korckt* wart()ści'

K0REKTYRÓ^IE
Wtym:
Stan utrzrymania i dbałość o pojazd

l%l
-s$

- 13 357 PLN
Wart*ść

-2 303
Stan ub4manią i dbałość o pojazd nogą mieć wbĄp na wartośc łyłlkową pojazdu w ptz1,padŁłł, gdy stan
wyceilianego pojćlztlu is'tatnie ctlbiega tłd dobrega, acłpawierlniego tlltt tlttnego akresa eksplaatacji i prcebiegtł.
Stwierdzany ponadprzeeiętnie tlobry s:łan śułi*dcący o \+}ljąlk\}vej łtbałłści o pajau! note stanł**ic padstłwę ł'areldy
dodatłiej wartoścL słan gors4l od typawego dobrego - podstawę do koreĄł ujełny1ęj.

AktualnoŚć badań techniczrry ch -4,O -1 842
Bliskość terminu okresovrych badań technicznych dapustezenia pojazdu do nłchł Żnaże ułiązat: sięzkonieeznością
prueprowadzenia ftąpław i wuiany łzęści, zapewniających u276ftąąia wuaga?łe} sprau,łtości' Stałl tałti moŻe rłieć
aiejsce szczególnie w odniesiełiu do pojazdów wietoJetnich. {Jzasadnia to stosowanie ujennej korek4,',,pą7so1"i
pojazdu.

Korekta Ze względu na serwisowanie pojazdu -5,0 -2 303
Zdecydowaxie chętniej latpowane sąpojazdy o udokumełtowa'r)tl śtąnie techniczłtym, pohrierdzoł.tylł kiąiką
gerwisowąpneqląclów techniczn1;ch i napraw' Wpraktyce uĘtkowania samochadów w Polsce *ykan7wanie
przeglądów okresovych w ieci serwisowej producenta jest stosowane w począłkowym okresie, zwyłrle nie
płzekraczając1łm 5 lat- Brak dohłrnentacji serwisowej szczegóInie w pienłsałeh lątach użytkovgąnia pajazdu może być
powodem stosowarrią korekty łjełnnej a regułarłe wykory,wałie pteglądów star:vych pojazdów adłsLlłrnełto1yą,fte w
ltsiążce senoisowej lab rachunkami i potułiertlzone dohryln sranem technicznry pajazdil kołYkty łlodatnie1-

Szczególny charakter eksploatacji -10,0 -4 6Iń
Neqatywt|y wpĘ'w na łgartość rynkową może mieć ńy'wanie pojazdu w nietypowych warunkach, iak t€Ż w nieąpow
sposób, łłp.: do nauki iazdy, do jazd sportovych i testowych, samochodu osobowego do łelów ząrobkaupch, cąsa
jazdrł z przyczepąpnez samachód asobow1' lub terenowy, rtp. W?elkość tej koreldy szdcuje się łł zal.eżnaści od
irrtefis},\ł1ości i okreru eksploatąCji pajązdrr w szczególny sposób.

Regionalna sytuacja rynkowa -5"0 _2 303
Wańości ,yilkow*e okreŚlanych mtłrek i łypót+' uą,v'anych pr4azt!ów łnogą ksztłłkow*ć się nG odlrłrienny,n poŻio,nie w
różry'6|1 regionach Polslci. Katalogi i bazy danych programów komputerowych Zawierają uśrednione wartości rynkowe
w skati całego kraju" odbiegające od usredtIionych notowania rynkowe wycenianego pojazdu w rejonie jego
użytkowania mołą stanowić podstawę do mstosowąłia korekty jego ilartaści.

\trańość rynko$a bnrtto Ę},ź€j zidentyfikorłrłnego pojazduo okręślona na dzień nykonania odnii
rłynosi:

32100 PLt{
(sbwnie: trydfuseidwa tysĘce sbderrset źob'ch)
wtym \ł\]T (23'0%) 6114'63 PLN

Waftość okręślono na po*tawie:
- noto$ań rłartości rynkorłych z katalogu ''Pojazdy Sarnochodoua _ Wartości Rynkovn fIII_2014 ''
zaakce ptonanych pzez rłykonaucę opini',
- korekt rmjących $pływna waltość pojazdu

RZECZOZNAWCA
Techniki Samochsdov/ei i fiuchu

ć,ffi''o#(
mgr inż. Rafał Głowacki

3.107 19330 mgr inż.Rafsł Głowacki StrenaSystem INFO*EKSFERT
,/.sfir.';itD



D OKUM TT.{TACJA FOTOGRAFICAA
do opinii nr: 323fEJl4 z dnia: ŻaulaĘl}4

DANE MENTYF'IKACYJNE POJAD U Dane: [A] V{II-2014

Marka:
Wersja.
Rodaj

:.J

AUTOS'ĄN s Ą
4I

pojazdu: Autobm dalekobbray *

Iv{odelpojazdu
Nr rejestrac$ny

H9.21 12.51

CBRK716 Rok procl..2001

PICT003ó PICTOO3T

PICTOO3B PICTOO39

3.1$7 19330 nrgr irrź.Rłfał Gło*acki Strsln* 3Systełł INFO-EśS?ERT
,/s'RL9iŹęł



323/E/14

PICTOO4T PICTOO4O

PICTOO4I PICTOO42

PlcT0043 PICTOO44

3.107 19330 mgr inż'Rafał Gł*wa*ki Stroną 4Systen INFO-EIiSPERT
./.lRTlltRt



3Ż3lEJ14

PICTOO45 PICT0046

3.107 1933* mgr inż.Rafał Cł*wącki S3sreał-L1FG-'Efi.9FEłĘ7
/SRTSiRD



ARKUSz UsTALm{IA wARToŚ cr po.rłmu
do opinii nn 3Ż3lF}t4 z dnb Żaltr.fi&laĄ

Wykonawca opinii : ngr inzRafrł Crbwacki

Zbceniodawc a: IJrąd Gninry' Barrfuź<a
Adres:
Zadafu:

nl Brodnicka 8 87-32l Bartnbzka
o kreslęnie warlości rynkowej pajazńu

D ANE IDB{TYFIKACYJNE FOJAU} U Da*e: [Ą \{tr-2014

Marka: AUT0SAN S'Ą
Wersja: 41

RodĄ pojazdu A*obrs dahkobbrzry *

Model pojazdu
Nr Ęestracyjny

}{g"Żl I2.5t
CBRK716 Rok proć.:2001

USTALm{IE l#ARToś cr po"raro u
KATALOG WARTOSCT BAZOTTYCH (NETTO) :

rok miss. rvarŁ zarhna
rPLNI

3ó5ł0
321{J0

28300
2495A
22050
19450

fiŻ0a

2000 05
1999 05
i998 0s
1997 05

199ó 05
1995 05

WART0ŚC

łarl z katal.
tPrNl

3ó500
32100

28300
Ż495C)

220so
19450

172!n

BAZOWA BRUTIO (159 mias.) # 895 PLN
N orrrnĘurny okres eksp batacj i
DATA PIERWSffi REJES TRAC JI (rok/mies/dn)
Rzeczywsty okres ekspbatacji
K0REKTA ZA PIERWSZĄ REIESTRACĘ

159 mies.
Żaaua&Ł8

155 mies.
1 169 PLN po krłrekcie: 46 Off PLN

LISTA WYFOSAtrT{IA:
Lista *1'posaźrnia rra podstawie informacjtzbazy danych na okręs: 1999' lG
Prrebieg rnrnatywny
Przsbię rrecąlwśry odc4ybrry

430 000 km
28f 281 km

ZAsTos owANE KOREI(TY nÓnvr:
Lp opis korekĘ

l Stan utnymania i dbałość o pojazd
2 AktualnoŚć badań techriicmych
3 Kclręka ze w7ględu na selwisr'lwanie pojaalu

Yt"l
-5,0
-4,0
-5,0

-10"0

-5,0

Wart.
-2 303

-1842
-2 303

46{'K
-2 303

4 SzczegóIny charahereksploatacji
5 Regionalna sytuacja rynkowa

KOREKTYROruE - 13 357 PLN po korekcie: 32 707 PLN
U1VAGI:

7.asfzeJr;ruo" ogranbające.
- rrecnmwca nie bbrre na sbbie odpowb,lńkpści a wady rftryte i skuki rłryrnkające z dabzego
uzytkowanb przsdmbtu lvyceny
' rreca.n:nułc,a nie ponosi odpowiedzbkrości a ar.seiĘcznść prredstawionych dokwrnntów
- tre,cna)awc'a nie ponosiodpowbdzbkrościa skurkiwykorzystanb \^/ycerty, a wsrc.regókrościnb gwafarńię
avłarcb tarsakcjiz rłyficną cenę
- powyŻa wyceff} nie jest ekspeĘą stany tecłnbmego pojadu i a taka nb rnore być uznawana
- powyxa wycerxi nie jest eksperĘ1ą atńerĘczrości ntrrrerćw icerrtyfikacyjnych pojazdu i a &ką nb nnze
byc uarawana

$stełł INFQ-EI{SPERT
./.lłnqj*r,

3.1ł7 19330 mgr irrż.Rafal Głov-acki Stłr.,fta 6



3Ż3fWl4

- nie badano 5'ttiu uzytkowanb anityn*u wŁsrrości przedmbtu \^,yceny

Badany pojad jest 53 osobowy ( a3 mbjsc siedącycĘ 10 mbjsc stojących ).

wARroSC R\'hTKoWA BRL].fTo Po ZAOKRĄGLENru 32 700FLN

RZECZOZNAWCA
Techniki Samochodotvsi i Ruchu Drogovrego

ctrz wyłeny masryn i unądzeń

6p,J^D,}Ę
mgr inż. Rafał Głowacki

3.1#7 1933Q rłrgr inż'Raf-*ł #łowachi Śtr(rna 7
System INFO-EIilSPERT

./sRrsi'Rł


