
Ekspertyza DEKRA nr 03928/4/11-2601 z dnia 05-07-2011

Biuro Usług Technicznych
25-802 Kielce, ul. Kadena 8

tel. (041) 368 30 65, faks (041) 368 30 65

Rzeczoznawca: Krzysztof Zdanowski

UWAGA:
Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt,
etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax) ciężarowe pow. 3,5t
Kod EC (Eurotax) 0064772

Producent MERCEDES-BENZ
Model 4141 Actros MP II BlueTec 4 11946ccm - 408KM 41t

05-08
Typ/wersja 4141 AK 8x8/4 932.336

Rodzaj nadwozia POW
Zabudowa WYW - samowyładowcza

Masa własna [kg] 16900
Dopuszczalna masa całkowita [kg] 41000
Rozstaw osi 1/2 4800

Rodzaj silnika z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczana spalin KSC
Pojemność silnika [ccm] 11946
Moc silnika [KM/kW] 408/300
Skrzynia biegów manualna sterowana elektrycznie 16-biegowa

Nr rejestracyjny WND17TE
VIN WDB9323361L258256

Data 1. rejestracji 19-10-2007
Data nast. bad. techn. 05-11-2011
Rok produkcji 2007 (rok produkcji został zweryfikowany z bazą producenta)

Stan licznika [km] 105 621 (odczytany)

Kolor nadwozia/rodzaj powłoki niebieski/1-warstwowy

Data oględzin 2011-04-09

Ogumienie

Oś Koło Producent, typ Rozmiar Profil/Zużycie
1 lewe Michelin, XZY2 13 R22.5 154/150K 30 %
1 prawe Michelin, XZY2 13 R22.5 154/150K 30 %
2 lewe Michelin, XZY2 13 R22.5 154/150K 30 %
2 prawe Michelin, XZY2 13 R22.5 154/150K 30 %
3 lewe zew. Michelin, XDY3 13 R22.5 154/150K 30 %
3 lewe wew. Michelin, XDY3 13 R22.5 154/150K 30 %
3 prawe zew. Michelin, XDY3 13 R22.5 154/150K 30 %
3 prawe wew. Michelin, XDY3 13 R22.5 154/150K 30 %
4 lewe zew. Hankook, DMO3 13 R22.5 154/150K 30 %
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4 lewe wew. Hankook, DMO3 13 R22.5 154/150K 30 %
4 prawe zew. Hankook, DMO3 13 R22.5 154/150K 30 %
4 prawe wew. Hankook, DMO3 13 R22.5 154/150K 30 %
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Wyposażenie standardowe

1. ABS 10. Obrotomierz
2. ASR 11. Szyby barwione
3. Blokada mechanizmu różnicowego 12. Tachograf
4. El. podnoszenie szyb, przód 13. Tempomat
5. Fotel kierowcy pneumatyczny, Isringhausen 14. Układ hamulcowy TELLIGENT
6. Hamulec silnikowy 15. Układ obsługi i diagnozy pojazdu TELLIGENT
7. Immobilizer 16. Wspomaganie układu kierowniczego
8. Kabina dzienna S 17. Wywietrznik dachowy kabiny
9. Lusterka boczne regulowane elektrycznie 18. Zamek centralny

Wyposażenie dodatkowe

1. Klimatyzacja ........................................................................................................................................... -
2. Osłona p/słoneczna zewnętrzna ............................................................................................................. -
3. Radio CD ................................................................................................................................................ -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/sprzedaż) ............................................................................. -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Zabudowa

Wyposażenie

Inne

Stan dbałości 3% wart.całego pojazdu ....................................................................................................... -

Powyższą  wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim
Eurotax (baza danych nr 03-2011 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających
wpływ na wartość pojazdu.
Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto
w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 05-07-2011 Rzeczoznawca DEKRA:

  

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.
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Opis stanu technicznego

Kabina kierowcy/Oblachowanie
Stan techniczny kabiny kierowcy
Nie wnosi się uwag - zgodny z normatywnym dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. 

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza
Nie stwierdzono

Kabina kierowcy/Osprzęt
Stan osprzętu kabiny kierowcy. 
Nie wnosi się uwag - stan zgodny z normatywnym dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. 

Kabina kierowcy/Wnętrze
Stan wnętrza kabiny kierowcy
Nie wnosi się uwag - stan zgodny z normatywnym dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. 

Nadwozie/Zabudowa
Stan techniczny zabudowy 
Nie wnosi się uwag - stan zgodny z normatywnym dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. 

Podwozie/Rama z osprzętem
Stan techniczny ramy z osprzętem 
Nie wnosi się uwag - stan zgodny z normatywnym dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. 

Podwozie/Silnik/układ przeniesienia napędu
Stan techniczny silnika / układu przeniesienia napędu. 
Nie wnosi się uwag - zgodny z normatywnym dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. 

Podwozie/Zawieszenie kół
Stan techniczny zawieszenia / kół 
Nie wnosi się uwag - stan zgodny z normatywnym dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. 

Podwozie/Układ kierowniczy
Stan techniczny  układu kierowniczego 
Nie wnosi się uwag - stan zgodny z normatywnym dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. 

Podwozie/Układ hamulcowy
Stan układu  hamulcowego. 
Nie wnosi się uwag - stan zgodny z normatywnym dla danego okresu eksploatacji i przebiegu.
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Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu
Podczas oględzin przedstawiono do wglądu dowód rej. poj. lub/i kartę pojazdu - jednak NIE WYKONANO
fot. cyfrowych tych dokumnetów z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobilliser:
- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie
możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Jazda próbna
Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu. Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa ze względu na brak
dokumentów uprawniających do poruszania się pojazdem po drogach publicznych.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:
Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.
Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
immobiliser

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. 

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może
być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz
ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania
samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być
uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za
oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody
wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne
wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu
wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach
występujących w miejscu jego udostępnienia. 
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Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez
Zleceniodawcę.

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie

może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz

ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki
wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być
uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny
za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody
wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne
wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej
przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w
warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie
weryfikowano prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1.

Fot. 2.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 3.

Fot. 4.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 5.

Fot. 6.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 7.

Fot. 8.

strona  10

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-284 Warszawa, al. Krakowska 2a

tel. (022) 577 36 00, faks (022) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ga@dekra.pl



Ekspertyza DEKRA nr 03928/4/11-2601 z dnia 05-07-2011

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 9.
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