Wycena numer: 1465/11/21

z dnia: 2021/11/17

Rzeczoznawca : inż. Karol Bałwas
Zleceniodawca: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie
Adres:
Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów
Zadanie:
Ustalenie wartości pojazdu do celów sprzedaży.
DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU
Marka: SUBARU
Model: B9 Tribeca 3.6 MR`07 E4
Wersja: TC Comfort AT
Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Nr INFO-EKSPERT
Data pierwszej rejestracji
Data ważności badania technicznego
Wskazanie drogomierza
Okres eksploatacji pojazdu (09/07/27-21/11/17)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)
Dop. masa całk.
Rodzaj nadwozia
Konstrukcja
Jednostka napędowa
Pojemność / Moc silnika
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów
Rodzaj skrzyni biegów
Rodzaj napędu

Dane: [T] XI-2021
Rok produkcji: 2009
Nr rejestracyjny: PPL 70S4
VIN: 4S4WXFLU59S026099

035-00391
2009/07/27
2022/09/10
273124 km
148 mies.
szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
2586 kg
kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
samonośna
z zapłonem iskrowym (wtrysk)
3630 ccm / 190kW (258KM)
6 / bokser / 24
automatyczna
AWD (4x4)

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:
24000 PLN
w tym VAT (23,0%) 4487,80 PLN
ZAŁĄCZNIKI
1 Wycena wartości - druk podstawowy
2 Wycena wartości - druk skrócony
3 Wycena wartości - arkusz kontrolny
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4 Opis powłoki lakierowej
5 Dokumentacja fotograficzna
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WYCENA Nr: 1465/11/21

z dnia: 2021/11/17

Rzeczoznawca : inż. Karol Bałwas
Zleceniodawca: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie
Adres:
Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów
Zadanie:
Ustalenie wartości pojazdu do celów sprzedaży.
DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XI-2021

Marka: SUBARU
Model: B9 Tribeca 3.6 MR`07 E4
Wersja: TC Comfort AT
Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy
Nr INFO-EKSPERT
Data pierwszej rejestracji
Data ważności badania technicznego
Wskazanie drogomierza
Okres eksploatacji pojazdu (09/07/27-21/11/17)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)
Dop. masa całk.
Rodzaj nadwozia
Konstrukcja
Jednostka napędowa
Pojemność / Moc silnika
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów
Rodzaj skrzyni biegów
Rodzaj napędu

Rok produkcji: 2009
Nr rejestracyjny: PPL 70S4
VIN: 4S4WXFLU59S026099
035-00391
2009/07/27
2022/09/10
273124 km
148 mies.
szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
2586 kg
kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
samonośna
z zapłonem iskrowym (wtrysk)
3630 ccm / 190kW (258KM)
6 / bokser / 24
automatyczna
AWD (4x4)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2009.01-2010.12)
L.p.
1
2
3
4

Nazwa elementu wyposażenia
Audio System Sound
Dach regulowany elektrycznie
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Głośniki 9 szt.

L.p.
19
20
21
22

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Immobilizer
Kamera cofania
Kierownica pokryta skórą
Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
Koło zapasowe dojazdowe
Kurtyny powietrzne boczne
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa
Podłokietnik centralny przedni
Podłokietnik siedzeń tylnych
Poduszki powietrzne boczne przednie
Relingi dachowe
Roleta do bagażnika
Siedzenia tylne regulowane

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Nazwa elementu wyposażenia
Siedzenia w II rzędzie dzielone
Spoiler dachowy
Sterowanie systemem audio w kierownicy
Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa
kierowcy
Sygnalizacja otwartych drzwi
System kontroli i stabilizacji toru jazdy pojazdu
Szyba przednia ogrzewana
Szyba tylna ogrzewana
Światła p/mgielne przednie
Tapicerka ze skóry
Tarcze kół aluminiowe 18" opony 255/55
Tempomat
Wskaźnik temperatury zewnętrznej
Wspomaganie układu kierowniczego
Zagłówki foteli przednich aktywne
Zamek centralny zdalnie sterowany
Zmieniarka CD + MP3

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD

2

Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany

3

Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięć położenia fotela kierowcy
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
Fotel kierowcy z pamięcią położenia
Fotel pasażera regulowany elektrycznie

4

Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
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Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego

5

Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

6

Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera

7

Reflektory ksenonowe + spryskiwacze reflektorów
Spryskiwacze reflektorów
Reflektory ksenonowe

8

Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

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

Marka, typ
*PIRELLI 225/55
*PIRELLI 225/55
*PIRELLI 225/55
*PIRELLI 225/55

R18
R18
R18
R18

98V
98V
98V
98V

Bieżnik [mm] Zużycie [% ]
6,5
31
6,5
31
6,5
31
6,5
31

SCORPION ZERO 109 H
SCORPION ZERO 109 H
SCORPION ZERO 109 H
SCORPION ZERO 109 H

KOREKTY
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (150 mies.)
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ

..................................
...................................

29 950 PLN
338 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego
wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2009/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 2
miesiące później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG

................................................

- 3 156 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została
określona dla przebiegu normatywnego 208 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 65 124
km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -10,42%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE

..............................................

970 PLN

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem
zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE

......................................................

W tym:
Stan utrzymania i dbałość o pojazd

- 4 070 PLN

[% ] Wart. [PLN]
-3,0
- 813

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan
wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu.
Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty
dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.
Opisane w wycenie uszkodzenia eksploatacyjne nadwozia, wyposażenia nadwozia oraz elementów wyposażenia wnętrza
pojazdu.

Szczególny charakter eksploatacji

-10,0

-2 713

Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy
sposób, np.: do nauki jazdy, do jazd sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta
jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od
intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególny sposób.
Pojazd wykorzystywany do celów służbowych - wielku użytkowników.

Aktualna sytuacja rynkowa

15,0

4 069

-20,0

-5 426

Korekta wykonana zgodnie z przeprowadzoną analizą rynku wtórnego na dzień opracowania wyceny.

Konieczne naprawy

Korekta obejmuje szacunkowy koszt naprawy usterek związanych z silnikem, układem jezdnym / kierowniczym oraz
naprawą stacyjki pojazdu. Korekta jest wartością szacunkową nieodzwierciedlającą możliwych rzeczywistych kosztów
naprawy, które są uzależnione od wyników diagnostyki pojazdu.

Dodatkowy komplet kół

3,0

813

Komplet kół z oponami zimowymi Goodyear Wrangler Ultra Grip 255/55 R18 109H - wysokość bieżnika około 5,5
mm.
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Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii
wynosi:

24000 PLN
(słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych)
w tym VAT (23,0%) 4487,80 PLN
Wartość określono na podstawie:
- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na XI2021 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.
.
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WYCENA Nr: 1465/11/21

z dnia: 2021/11/17

Rzeczoznawca : inż. Karol Bałwas
Zleceniodawca: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie
Adres:
Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów
Zadanie:
Ustalenie wartości pojazdu do celów sprzedaży.
DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU
Marka: SUBARU
Model: B9 Tribeca 3.6 MR`07 E4
Wersja: TC Comfort AT
Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Dane: [T] XI-2021
Rok produkcji: 2009
Nr rejestracyjny: PPL 70S4
VIN: 4S4WXFLU59S026099

Nr INFO-EKSPERT
Data pierwszej rejestracji
Wskazanie drogomierza
Okres eksploatacji pojazdu (09/07/27-21/11/17)
Rodzaj nadwozia
Jednostka napędowa
Pojemność / Moc silnika
Rodzaj skrzyni biegów
Rodzaj napędu

035-00391
2009/07/27
273124 km
148 mies.
kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
z zapłonem iskrowym (wtrysk)
3630 ccm / 190kW (258KM)
automatyczna
AWD (4x4)

KOREKTY
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (150 mies.)
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ

..................................
...................................

29 950 PLN
338 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego
wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2009/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 2
miesiące później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG

................................................

- 3 156 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została
określona dla przebiegu normatywnego 208 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 65 124
km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -10,42%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE

..............................................

970 PLN

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem
zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE
......................................................
- 4 070 PLN
Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii
wynosi:

24000 PLN
(słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych)
w tym VAT (23,0%) 4487,80 PLN
Wartość określono na podstawie:
- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na XI2021 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.
.
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ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU
do wyceny nr: 1465/11/21

z dnia: 2021/11/17

Rzeczoznawca : inż. Karol Bałwas
Zleceniodawca: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie
Adres:
Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów
Zadanie:
Ustalenie wartości pojazdu do celów sprzedaży.
DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XI-2021

Marka: SUBARU
Model: B9 Tribeca 3.6 MR`07 E4
Wersja: TC Comfort AT
Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Rok produkcji: 2009
Nr rejestracyjny: PPL 70S4
Nr IE: 035-00391

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU
Ostatnia cena nowego pojazdu: 223 000 PLN brutto na 12/2010
KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):
rok

mies.

2010
2009
2008
2007

05
05
05
05

wart. z katal.
[PLN]

wart. zadana
[PLN]

32650
29950
27550
25450

32650
29950
27550
25450

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (150 mies.)

..................................

29 950 PLN

Normatywny okres eksploatacji
.....................................
150 mies.
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)
......................
2009/07/27
Rzeczywisty okres eksploatacji
.....................................
148 mies.
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ
..........
338 PLN po korekcie:
30 288 PLN
LISTA WYPOSAŻENIA:
Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2009.01-2010.12

Przebieg normatywny
............................................
208 000 km
Przebieg rzeczywisty odczytany
.....................................
273 124 km
KOREKTA ZA PRZEBIEG
.......................
- 3 156 PLN po korekcie:
27 132 PLN
ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:
Opis korekty
Stan utrzymania i dbałość o pojazd
Szczególny charakter eksploatacji
Aktualna sytuacja rynkowa
Konieczne naprawy
Dodatkowy komplet kół

KOREKTY RÓŻNE

[% ] Wart. [PLN]
-3,0
- 813
-10,0
-2 713
15,0
4 069
-20,0
-5 426
3,0
813

.............................

- 4 070 PLN po korekcie:

23 062 PLN

STAN OGUMIENIA:
Oś

Koło Cena Zuż. Bieżn
[PLN] [%] [mm]

Przednia
Tylna

Koło Cena Zuż. Bieżn
[PLN] [%] [mm]
Lewe: 1276
31 6,5
Lewe: 1276
31 6,5

KOREKTA ZA OGUMIENIE

Koło Cena Zuż. Bieżn
[PLN] [%] [mm]

.....................

Koło Cena Zuż. Bieżn
[PLN] [%] [mm]
Prawe: 1276
31 6,5
Prawe: 1276
31 6,5

970 PLN po korekcie:

24 032 PLN

UWAGI
Do oględzin okazano wyżej ziedntyfikowany pojazd. Oględziny pojazdu zostały wykonane w warunkach
pozawarsztatowych. Podczas oględzin okazano dokumenty na podstawie których ustalono dane pojazdu: kartę
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pojazdu, kopię dowodu rejestracyjnego oraz zaświadczenie o przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu.
Wykonano próbę ruchową pojazdu.
W pojeździe stwierdzono:
- Stuki dobiegające z przedniego układu jezdnego, które mogą pochodzić od przekładni kiwerowniczej.
- Blokowanie kluczyka w stacyjce podczas rozruchu - kluczyk nie zawsze wraca.
- Fotel kierowcy - popękane poszycie boku siedziska po stronie lewej.
- Tapicerka drzwi przednich prawych - wgniecenia poszycia tapicerskiego.
- Na wszystkich elementach zewnętrznych nadwozia oraz wyposażenia nadwozia występują drobne zarysowania
eksploatacyjne adekwatene do przebiegu oraz okresu eksploatacji pojazdu - uszkodzenia odbiegające od stanu
normatywnego opisano poniżej:
- pokrywa komory silnika - odpryski lakieru,
- listwy boczne lewa i prawa zderzaka przedniego - otarcia, zarysowania,
- lusterko zewnętrzne lewe - otarcia z ubytkie powłoki lakierowej,,
- drzwi tylne lewe - wgniecione w części środkowej,
- zderzak tylny - zarysowania z ubytkami powłoki lakierowej,
- ścian boczna tylna prawa - wgnieciona w części środkowej,
- drzwi tylne prawe - zarysowanie z ubytkiem lakieru,
- drzwi przednie prawe - wgniecenie w części przedniej dolnej,
- listwa błotnika przedniego prawego - zarysowania.
Wg informacji uzyskanej od przedstawiciela właściciela pojazdu podczas użytkowania samochodu, w
nieokreślonych bliżej odstępach czasu zapala się kontrolka sygnalizująca błąd silnika. Obecny użytkownik
przeprowadził diagnostykę wskazującą na błąd sondy lambda - błąd wymaga weryfikacji oraz dodatkowej
diagnostyki serwisowej. (Podczas oględzin pojazdu błąd nie był sygnalizowany przez komputer pokładowy).
ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE
Wycenę opracowano w dobrej wierze, opierając się na informacjach uzyskanych od zleceniodawcy.
Powyższe oszacowanie określa wartość rynkową przedmiotu, ustaloną w oparciu o notowania oraz analizę ofert
sprzedaży pojazdów dostępnych na rynku wtórnym.
Wartość rynkowa przedmiotu wyceny została określona na dzień sporządzenia opinii.
Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być
wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do
oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
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 szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być
uznawana.
Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i
bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania sie wyceną w
celach do jakich zostałą sporządzona.
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 wszystkich danych obiektu.
- W wycenie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia
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organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków
atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez
specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej
w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach wyceny nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach
elektronicznych pojazdu.
- 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.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane
jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Rzeczoznawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady powstałe z oparcia się na stanie
przedmiotu wyceny wynikającym z przedstawianych przez zamawiającego wycenę (lub użytkownika) informacji,
jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu
rzeczywistego przez rzeczoznawców było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- Zawarte w niniejszej wycenie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom
informacyjnym. Wycena nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego oraz opisu towaru, ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU

.......................

24 000 PLN

.
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ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ
do wyceny nr: 1465/11/21

z dnia: 2021/11/17

Rzeczoznawca : inż. Karol Bałwas
Zleceniodawca: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie
Adres:
Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów
Zadanie:
Ustalenie wartości pojazdu do celów sprzedaży.
DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU
Marka: SUBARU
Model: B9 Tribeca 3.6 MR`07 E4
Wersja: TC Comfort AT
Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Dane: [T] XI-2021
Rok produkcji: 2009
Nr rejestracyjny: PPL 70S4

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ

Pokrywa przednia:
140 - 170 µm

Błotnik przedni lewy:
100 - 140 µm

Dach:
100 - 140 µm
Błotnik przedni prawy:
100 - 140 µm

Drzwi przednie lewe:
100 - 140 µm

Drzwi przednie prawe :
100 - 140 µm

Drzwi tylne lewe:
100 - 140 µm
Błotnik tylny lewy:
100 - 140 µm

Drzwi tylne prawe:
100 - 140 µm
Błotnik tylny prawy:
100 - 140 µm

Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia:
100 - 140 µm
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
do wyceny nr: 1465/11/21

z dnia: 2021/11/17

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XI-2021

Marka: SUBARU
Model: B9 Tribeca 3.6 MR`07 E4
Wersja: TC Comfort AT
Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy
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