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Biegły Sądu Okręgowego Kraków, dn.23-03-2021r.
w Krakowie

d/s budowy, eksploatacji i wyceny
pojazdów samochodowych i ciągników
mgr inż. Marek Urbański
tel. 648-82-93

O P I N I A   T E C H N I C Z N A

dot.oszacowania wartości samochodu marki Land Rover Freelander 2.0D, nr rej. KR2T133,
      w sprawie sygn. akt:  KM 1899/19, 430/20, 439/20, 736/20, 1125/20, 1517/20, 1579/20,
      1643/20, 2259/20, 2283/20, 2284/20, 2815/20, 3378/20. 

1. Podstawa opinii:

    Zlecenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy
    Marcin Godyń Kancelaria Komornicza w Krakowie,  sygn. akt KM 3378/20 i inne
    z dnia 01-03-2021r. w związku z dokonanym zajęciem ruchomości w postępowaniu
    egzekucyjnym przeciwko dłużnikowi: Siwak Wiesław.
   
2. Zakres opinii:
    a/ oględziny pojazdu 
    b/ identyfikacja pojazdu
    c/ spisanie danych technicznych i parametrów mających znaczenie
        przy wycenie samochodu
    d/ oszacowanie wartości samochodu

            ad.a/ Zgodnie ze zleceniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – 
                     Krowodrzy dokonałem oględzin w/wymienionego samochodu w dniu 19-03-2021r. po

         wcześniej telefonicznym ustaleniu miejsca i terminu opisu pojazdu z dłużnikiem, tj.
         P. Siwak Wiesław.
         Oględziny przedmiotowego pojazdu dokonane na terenie parkingu przy ulicy Galicyjskiej 15
         w Zielonkach.
            

            ad.b/ W czasie dokonywanych czynności samochód otwarty, został udostępniony klucz do
  pojazdu, dowodu rejestracyjnego brak podczas wykonywanych czynności, wg dłuznika
  zaginął.

         Dane techniczne omawianego samochodu zostały spisane zasadniczo na podstawie 
         dokonanych oględzin przedmiotowego pojazdu oraz przy uwzględnieniu pisma CEPiK
         i pozyskanych informacji na podstawie nr VIN.
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           W związku z powyższym dane techniczne omawianego samochodu przedstawiają się następująco:
 samochód marki Land Rover Freelander 2.0D
 pojazd zarejestrowany jako osobowy
 rok produkcji 2001 (data ukończenia produkcji 07-06-2001r)
 wersja nadwoziowa kombi 5dr/5m
 model L314 Freelander
 nr rej. KR2T133 (wg tablicy na pojeździe)
 nr VIN: SALLNABE81A337496 (odczytany z natury)
 silnik o poj. 1.950 ccm / moc 82 kW = 112 KM (2.0L CRTI Diesel)
 skrzynia biegów manualna 5-bieg. (GT283M5)
 rozstaw osi 2.557 mm
 nr dowodu rej. - brak
 data pierwszej rejestracji: 11-07-2001r.
 data pierwszej rejestracji w kraju 30-06-2010r
 badanie techniczne – brak danych
 nr karty pojazdu – brak danych
 wskazanie drogomierza = 239.123 km  - odczytany
 lakier metalik 
 ogumienie: 215/65R16 98H SW608 Goodride
 akumulator 77Ah Centra Futura
 wyposażenie pojazdu obejmuje: ABS, EBD, IMM, AIR(2), SWO, ELS(4), ELL(2), KLM,

                  OBR, ZMK, ALU, hak holowniczy, relingi dachowe + poprzeczki, CD radio Sony
                  przy czym wyposażenie dodatkowe, to: lakier metalik, obręcze alu, hak holowniczy, CD radio,
                  relingi dachowe.

   ad.c/ ponadto w pojeździe stwierdziłem:
 drobne rysy na lakierze szczególnie na poszyciach powierzchni bocznych
 obudowy lusterek zewnętrznych – miejscowe obtarcia lakieru
 zderzak przedni – miejscowe złuszczenia lakieru i punktowe odpryski
 pojazd zaniedbany, w znacznym stopniu zabrudzony, na fotelu kierowcy

                                    rozerwana tapicerka
 ogumienie w znacznym stopniu zużyte, na osi przedniej praktycznie do wymiany
 zamontowane światła do jazdy dziennej
 zamontowany hak holowniczy
 na relingach dachowych zamontowane poprzeczki
 zamontowane CB radio Midland
 przebieg pojazdu nieudokumentowany
 wg dłużnika klimatyzacja niesprawna
 dowód rejestracyjny zagubiony
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   ad.d/ Mając na uwadze w/wymienione parametry pojazdu oraz aktualny rynek motoryzacyjny,
         wartość przedmiotowego samochodu marki Land Rover Freelander 2.0D, nr rej. KR2T133,
         nr VIN: SALLNABE81A337496, (rok prod. 2001) w dniu dzisiejszym oszacowałem na 
         kwotę w wysokości: W = 6.200,- pln (słownie: sześćtysięcydwieście 00/100 pln)
         w skali brutto.

   Na tym zakończono. 
   Zał. - materiał fotograficzny (7 zdjęć), płyta CD.


