Wycena numer: 78/DOA/05/22

z dnia: 2022/05/31

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda
Zleceniodawca: Idea Getin Leasing S.A.
Adres:
ul. Strzegomska 42b, 53-611 Wrocław
Sygnatura akt: 0356774/2018/OPER/ZI2C
Zadanie:
Określenie wartości rynkowej pojazdu
DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2022

Marka: FORD
Model: Mondeo 2.0 TDCi MR`15
Wersja: Titanium
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr INFO-EKSPERT
Data pierwszej rejestracji
Data ważności badania technicznego
Wskazanie drogomierza
Okres eksploatacji pojazdu (18/10/11-22/05/31)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)
Dop. masa całk.
Rodzaj nadwozia
Jednostka napędowa
Pojemność / Moc silnika
Doładowanie
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów
Rodzaj skrzyni biegów
Rodzaj napędu

Rok produkcji: 2018
Nr rejestracyjny: FZ2984L
VIN: WF0FXXWPCFJB42449

011-08367
2018/10/11
2023/10/11
152970 km
44 mies.
czarny 2-warstwowy typu mika
2330 kg
kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
z zapłonem samoczynnym
1997 ccm / 110kW (150KM)
Turbosp. z chłodn. powietrza
4 / rzędowy / 16
manualna
przedni (4x2)

ZAŁĄCZNIKI
1 Ocena techniczna
2 Dokumentacja fotograficzna
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152970 km
44 mies.
czarny 2-warstwowy typu mika
kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
z zapłonem samoczynnym
1997 ccm / 110kW (150KM)
manualna
przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE (2018.05-2018.12)
L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
2 Autoalarm obwodowy i pojemnościowy
3 Czujniki parkowania - przód/tył
4 + Dywaniki gumowe przednie - zamiast welurowych
5 Dywaniki welurowe przód/tył

L.p.
43
44
45
46
47

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
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Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
Fotele przednie podgrzewane
Fotele przednie sportowe
Gniazdo 12V w podłokietniku przednim
Kamera cofania
Kierownica pokryta skórą
Kieszenie w oparciach foteli przednich
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
Kolumna kierownicy regulowana w 2

Nazwa elementu wyposażenia
Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem
Podłokietnik siedzeń tylnych
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera z możliwością
odłączenia
Poduszki powietrzne boczne
Przycisk rozrusznika Ford Power
Reflektory halogenowe projekcyjne
Reflektory w technologii "Ford Dynamic LED"
Relingi dachowe w kolorze aluminium
Roleta do bagażnika
Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie i składane
System Auto Start/Stop
System bezpieczeństwa inteligentny IPS
System kontroli trakcji ESC
System kontroli trakcji TA
System Lane Keeping Alert
System monitorowania ciśnienia powietrza w
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płaszczyznach
Koło zapasowe dojazdowe

62
63
64

25

Konsola sufitowa ze schowkiem na okulary
Krata wlotu powietrza dolna w kolorze gloss black
z chromowanym obramowaniem
Krata wlotu powietrza górna czarna, z
chromowanymi listwamii obramowaniem
Kurtyny powietrzne foteli przednich i siedzeń
tylnych
Lakier specjalny Mica Shadow Black

26
27
28
29

Listwy progowe w kolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie

68
69
70
71

30
31
32
33
34

Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami
Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
Nakładki na progi przednich drzwi z wykończeniem
w kolorze aluminium
Nawiew powietrza na siedzenia tylne
Obramowania bocznych szyb w kolorze chromu
Obudowy świateł p/mgielnych przednich
lakierowane, czarne
Obudowy świateł p/mgielnych przednich w
kształcie trapezoidalnym
Oświetlenie wnętrza LED
Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym
Pakiet Visibility (AB1BD)
Pas dolny zderzaka przedniego i tylnego w kolorze
nadwozia

72
73
74
75
76

23
24

35
36
37
38
39
40
41
42

65
66
67

77
78
79
80

oponach TPMS
System nawigacji satelitarnej Sony CD/SD z DAB+
i Ford SYNC 3 (ICFCZ)
System rozpoznawania znaków drogowych
System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
System wspomagający parkowanie Active Park
Assist
System wspomagania nagłego hamowania EBA
Szyba przednia i dysze spryskiwaczy szyby
przedniej ogrzewane
Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
Światła do jazdy dziennej LED
Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem
zakrętów
Światła tylne LED
Tapicerka tekstylna Prada
Tarcze kół aluminiowe 17" 5x2-ramienne
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
EPAS
Wycieraczki z czujnikiem deszczu
Wyświetlacz między zegarami 10,1" kolorowy
Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od
wewnątrz elektryczne
Zagłówki foteli przednich regulowane (góra - dół)

81 + Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
82 Zamek centralny z kluczem elektronicznym KeyFree
83 Zamek centralny zdalnie sterowany
84 + Zderzaki lakierowane

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA
Koło
Przednie lewe:
Przednie prawe:
Tylne lewe:
Tylne prawe:

Marka, typ
*NEXEN 235/50 R17 100W
*NEXEN 235/50 R17 100W
*NEXEN 235/50 R17 100W
*NEXEN 235/50 R17 100W

NFERA PRIMUS SU1
NFERA PRIMUS SU1
NFERA PRIMUS SU1
NFERA PRIMUS SU1

Bieżnik [mm] Zużycie [% ]
7,0
24
6,5
31
5,0
52
5,0
52

UWAGI
Oględzin dokonano na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych : 55-080 Pietrzykowice ul. Fabryczna
24.
Podczas oględzin przedłożono do wglądu:
- dowód rejestracyjny pojazdu
- pojedyncze faktury za obsługę serwisową
- 2 kluczyki/sterowniki
Numer identyfikacyjny (VIN) odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie
rejestracyjnym.
Do oględzin przedstawiono dowód rejestracyjny DR/BAO 4470021.
Brak książki serwisowej, brak pełnych danych o przebiegu całkowitym pojazdu i sposobie jego serwisowania.
Do wyceny przyjmuje się wartość przebiegu całkowitego w wysokości wskazań drogomierza.
W bazie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów znajduje się zapis z podanymi odczytami wskazań drogomierza
- z dnia 13.10.2021r przy wskazaniach drogomierza 133287 km.
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Podczas oględzin parkingowych stwierdzono :
- pojazd po wcześniejszych naprawach blacharsko-lakierniczych (w części przedniej)
- grubość powłoki lakierowej na błotniku przednim lewym do 140 µm i prawym 80 - 90 µm
- grubość powłoki lakierowej na drzwiach przednich lewych do 160 µm i prawych do 190 µm
- na pozostałych elementach oblachowania zewnętrznego karoserii grubość powłoki lakierowej mieści się w
przedziale od 90 do 120 µm
- na kilku elementach lakierowanych widoczne ślady po polerowaniu
- silnik pracuje bez nadmiernego dymienia i bez nadmiernej głośności
- praca silnika na biegu jałowym jest równomierna
- stwierdzono ślady nieznacznych przepoceń/przedmuchów oleju na elementach silnika i osprzętu
- elementy osprzętu silnika pracują z nieznacznie podwyższoną głośnością
- skrzynia biegów - w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych
nieprawidłowości, zakłóceń w pracy
- oględziny na terenie parkingu - jazda próbna była krótka i odbywała się z ograniczoną prędkością (nie można
sprawdzić w pełni skrzyni biegów i części systemów np.: tempomatu)
- w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono nadmiernych luzów w połączeniach
ruchowych elementów układu kierowniczego oraz elementów układu zawieszenia kół
- w wyniku oględzin organoleptycznych nie stwierdzono widocznych uszkodzeń elementów układu
kierowniczego oraz elementów układu zawieszenia kół
- elementy układu hamulcowego - przednie po nieodległej wymianie, na tylnych tarczach zauważalne zużycie i
korozja powierzchniowa
Ponadto :
- prawie wszystkie elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci
zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności
występowania)
- liczne elementy oblachowania zewnętrznego karoserii pojazdu posiadają uszkodzenia w postaci punktowych
wgnieceń i/lub dokształceń powierzchni (o różnym stopniu intensywności występowania)
- zderzak przedni - po lakierowaniu
- reflektor przedni lewy - po wymianie
- reflektor przedni prawy - po wymianie
- pokrywa komory silnika - nieznaczne zarysowania i punktowe ubytki powłoki lakierowej, większe i punktowe
wgniecenie poszycia, ślady po polerowaniu
- mata wygłuszająca pokrywy komory silnika - zabrudzenia i odkształcenia
- szyba czołowa - niewielkie i punktowe uszkodzenia
- poszycie dachu - nieznaczne i punktowe ubytki powłoki lakierowej
- lewa rama dachu - ślady po polerowaniu, wgniecenie miejscowe
- prawa rama dachu - nieznaczne i punktowe wgniecenia
- błotnik przedni lewy - ślady po lakierowaniu
- drzwi przednie, lewe - wgniecenia punktowe i miejscowe, na krawędzi tylnej uszkodzenia i ubytki powłoki
lakierowej
- obudowa zwierciadła zewnętrznego, lewego - niewielkie zarysowania
- próg lewy - eksploatacyjne zarysowania powłoki
- nakładka zewnętrzna poszycia progu lewego - zarysowania i odkształcenia w części dolnej
- poszycie słupka lewego „B” - uszkodzenia i ubytki punktowe powłoki lakierowej
- drzwi tylne lewe - wgniecenia punktowe i miejscowe, na krawędzi tylnej ubytki powłoki lakierowej
- błotnik tylny lewy - wgniecenie punktowe, niewielkie uszkodzenia powłoki lakierowej
- zderzak tylny - nieznaczne odkształcenia oraz porysowania i otarcia w części spodniej
- elementy układu wydechowego - z ogniskami korozji
- elementy podwozia - część z ogniskami korozji
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- pokrywa komory bagażnika - porysowanie miejscowe powłoki lakierowej
- wnętrze komory bagażnika - eksploatacyjne zabrudzenia, zarysowania, otarcia
- roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową - nieznacznie zabrudzona i odkształcona
- błotnik tylny prawy - niewielkie i punktowe wgniecenie oraz zarysowania powłoki lakierowej
- drzwi tylne prawe - niewielkie zarysowania powłoki lakierowej
- próg prawy - eksploatacyjne zarysowania
- nakładka zewnętrzna poszycia progu prawego - porysowania i otarcia oraz wgniecenia w części tylnej i dolnej
- drzwi przednie, prawe - porysowania miejscowe i niewielkie, punktowe ubytki powłoki lakierowej oraz
niewielkie wgniecenie punktowe
- obudowa zwierciadła zewnętrznego, prawego - niewielkie zarysowania
- błotnik przedni, prawy - niewielkie i punktowe wgniecenie
- obręcze kół pojazdu - z pojedynczymi i niewielkimi otarciami, uszkodzeniami eksploatacyjnymi
- wnętrze pojazdu - zabrudzone eksploatacyjnie
- wykładziny wewnętrzne drzwi - nieznaczne zabrudzenia i otarcia
- poszycia tapicerskie foteli przednich - nieznaczne zabrudzenia, plamki i odkształcenia
- koło kierownicy - „wytarcia” materiału
- gałka dźwigni zmiany biegów - „wytarcia” materiału
- kanapa tylna - niewielkie zabrudzenia, poplamienia
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu - z nieznacznymi zabrudzeniami
- sygnalizowana jest bardzo mała ilość paliwa
- sygnalizowana jest bardzo mała ilość płynu układu spryskiwaczy
- na zespole wskaźników wyświetlają się grafiki od wersji ST-line - przyczyna do weryfikacji warsztatowej
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe do wykonania
jedynie podczas oględzin warsztatowych
ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.
1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi
prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
2) 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).
3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do
wyceny i za takie nie może być uznawane.
4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może
być wykorzystywana do żadnych innych celów.
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