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Biegły Sądu Okręgowego Kraków, dn.07-04-2021r.
w Krakowie

d/s budowy, eksploatacji i wyceny
pojazdów samochodowych i ciągników
mgr inż. Marek Urbański

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

dot.oszacowania wartości samochodu marki Peugeot Partner 1,8, nr rej. KR5HM61
        w sprawie sygn. akt KM 790/20, 1043/20.

1. Podstawa opinii:
    Zlecenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy
    Marcin Godyń Kancelaria Komornicza w Krakowie,  sygn. akt KM 790/20, 1043/20
    z dnia 15-03-2021r. w związku z dokonanym zajęciem ruchomości w postępowaniu
    egzekucyjnym przeciwko dłużnikowi: Kuflowski Jerzy.
   
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 usiłowałem dokonać oględzin w/wymienionego samochodu po raz pierwszy 

         w dniu 24-03-2021r. bez powiadomienia ze względu na brak takiej możliwości (numer
                     telefonu do dłuznika nie był podany).

         W tym dniu samochodu nie było zaparkowanego w okolicy zamieszkania dłuznika.
         Pod wskazanym w zleceniu adresem była obecna żona dłużnika, która udzieliła informacji,
         że mąż bardzo rzadko bywa pod tym adresem oraz, że nie ma kontaktu do męża i nie wie
         kiedy będzie obecny.
         Pozostawiłem kontakt telefoniczny do siebie z prośbą o przekazanie informacji dłużnikowi
         w celu skontaktowania.
         Przez kolejne dni nie było odezwu więc w dniu 29-03-2021r. ponownie udałem się pod
         wskazany w zleceniu adres – tym razem zastałem dłużnika przy przedmiotowym pojeździe
         na terenie posesji przy ulicy Kasztanowej 96b w miejscowości Więckowice.
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          Po wylegitymowaniu zleceniem wykonania oszacowania przedmiotowego samochodu
          zostałem dopuszczony do pojazdu ale zachowanie dłużnika podczas czynności opisowych
          pozostawiało wiele do życzenia.
          Na dzień dobry informacja od dłużnika „pojazd niesprawny, nie odpala (nie pozwolono
          uruchomić), pokrywy silnika nie da się otworzyć (zerwana linka) czyli brak dostępu do nr
          VIN pojazdu, dowodu rejestracyjnego brak (zabrała policja ponieważ samochód niesprawny)
          itd. a w ogóle to utrudniam dłużnikowi życie i powinienem już skończyć”.
          Opis pojazdu w miarę możliwości udało się wykonać dokumentując materiałem fotograf.,
          linka pokrywy silnika okazała się sprawna natomiast sam pojazd nie nosił śladów długiego
          przestoju, a raczej bieżącej eksploatacji i myślę, że częsta nieobecność dłuznika i pojazdu
          pod wskazanym w zleceniu adresem świadczą o stanie pojazdu pozwalającym na jego
          eksploatację.
          Zgodnie z życzeniem dłużnika pojazd podczas oględzin nie był uruchomiony natomiast
          włączenie stacyjki nie spowodowało zaświecenia kontrolki wskazującej na ew. niesprawność 
          pojazdu.

            
  ad.b/ W czasie dokonywanych czynności samochód otwarty, został udostępniony kluczyk do pojazdu,

dowodu rejestracyjnego brak.
           Dane techniczne omawianego samochodu zostały spisane zasadniczo na podstawie dokonanych
           oględzin przedmiotowego pojazdu oraz przy uwzględnieniu treści pisma CEPiK i uzyskanych
           materiałów w oparciu o nr VIN.

           W związku z powyższym dane techniczne omawianego samochodu przedstawiają się następująco:
 samochód marki Peugeot Partner I
 pojazd zarejestrowany jako osobowy wielozadaniowy
 nr rej. KR5HM61
 rok produkcji 2000 
 nr VIN: VF35FLFXE60267772 (odczytany z natury)
 silnik o poj. 1.761 ccm / moc 66 kW (typ XU7JB)
 skrzynia biegów manualna
 dowód rej. BAO4892764
 data pierwszej rejestracji 21-09-2000r
 data pierwszej rejestracji w kraju 08-11-2018r.
 badanie techniczne ważne do dnia 06-11-2019r (wg pisma CEPiK)
 karta pojazdu AAC7195261
 wskazanie drogomierza = 221.400 km (odczytane)
 lakier srebrny metalik
 ogumienie: 175/65R14 M+S Nexen
 akumulator BAT062RKT (62Ah)
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 wyposażenie pojazdu obejmuje: ABS, AIR(2), KLM, ELS(2), ELL(2), WYC, SWO, ZMK
      oraz: - drzwi boczne przesuwne

                           - zamontowany hak holowniczy
                           - lakier metalik
                           - tapicerka sukno slatter 

   ad.c/ ponadto w pojeździe stwierdziłem:
- błotnik przedni lewy – miejscowe zagniecenie poszycia w części przedniej
- drzwi tylne – miejscowe odkształcenie poszycia blachy powyżej napisu Partner
- lusterko zewn. lewe – obtarta obudowa po stronie zewn.
- próg prawy – znacznie odkształcony w części środkowej
- kołpak koła tylnego prawego – uszkodzony mechanicznie
- fotel kierowcy – wypalona dziura w siedzeniu
- pojazd w znacznym stopniu zabrudzony, pozostałe ślady palenia tytoniu wewnątrz pojazdu
- wg dłużnika samochód aktualnie niesprawny (nie odpala), postawa dłużnika nie pozwalała na
  jednoznaczne ustosunkowanie do tej informacji, w oparciu o całokształt obserwacji podczas opisu
  pojazd wyceniam jako sprawny. 

   ad.d/ Mając na uwadze w/wymienione parametry pojazdu oraz aktualny rynek motoryzacyjny, wartość
            przedmiotowego samochodu marki Peugeot Partner 1,8 (rok prod. 2000), nr rej. KR5HM61 
            w dniu dzisiejszym oszacowałem na kwotę w wysokości: W = 3.900,- pln (słownie:trzytysiące-

dziewięćset pln) brutto.

   Na tym zakończono. 
   Zał. - materiał fotograficzny (6 zdjęć)
             płyta CD.


