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                           Protokół oględzin

Marka: Honda VIN: ***
Model: CR-V Nr rejestracyjny: ***

Rodzaj paliwa: ON Data produkcji: 2017
Pojemność silnika: 2000 cm3 Data pierwszej rej: 13.6.2017

Moc: 155 KM Ubezpieczenie: Do 16.6.2021
Stan drogomierza: 78000 km Przegląd: Do 18.6.2021

Kolor: szary Cena wyjściowa: 99 900 PLN
Skrzynia biegów: automatyczna Cena ponegocjacji: 95 000 PLN

          Karoseria:

Opis powłoki lakierowej: Lakierowane ponownie całego boku prawego – naprawa poszycia 
blacharskiego, bez uszkodzeń konstrukcji. Grubość powłoki na naprawianych 
elementach do 350um. Pojazd bezwypadkowy, po naprawie poszyć 
blacharskich.

Jakość napraw karoserii: Odcień lakieru dobrany prawidłowo, struktura lakieru prawidłowa.

Stan lakieru: Zarysowanie zderzaka przedniego. Brak korozji zarówno na elementach 
poszycia blacharskiego jak i na podwoziu.

Stan szyb: Brak uszkodzeń, wymieniono szybę czołową z powodu odbicia kamienia.
         

Oświetlenie:

       

Sprawne, brak uwag.

                           Mechanika:

Silnik: Silnik odpalono prawidłowo, praca bez uwag. Prawidłowy poziom płynów 
eksploatacyjnych. Test komputerem diagnostycznym nie wykazał błędów. 
Widoczne niewielkie zaolejenia z okolicy miski olejowej silnika. 
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Skrzynia biegów: Brak wycieków oleju, pracuje prawidłowo. 

Hamulce: Tarcze przednie: 30% zużycia
Klocki przednie:  30% zużycia
Tarcze tylne:      50% zużycia
Klocki tylne:       50% zużycia

Opony: Przednie: letnie, 2017r, 4mm bieżnika
Tylne:      letnie, 2017r, 3mm bieżnika
Dodatkowo komplet opon zimowych: 2018r, 6mm bieżnika.

Zawieszenie: Amortyzatory: sprawność około 70%, brak wycieków oleju.

Luzy: zużyte tylne tuleje przednich wahaczy – do wymiany.

Elektryka: Klimatyzacja sprawna.
Niesprawna elektryczna szyba w drzwiach pasażera. 

Elektronika: Prawidłowa praca wszystkich elementów wyposażenia elektrycznego.

Wnętrze pojazdu: Zadbane, minimalne zarysowania na skórzanym fotelu kierowcy.

Przebieg jazdy próbnej: Auto prowadzi się prawidłowo – praca zespołu napędowego i zespołu jezdnego
bez uwag. 

Podsumowanie: Auto godne uwagi, bezwypadkowe po niewielkich naprawach poszycia 
blacharskiego. Mechanicznie do niewielkich nakładów finansowych (wymiana 
tulei oraz naprawa podnośnika szyby).

**Klauzule i zastrzeżenia 

1. Wydając niniejszą opinię sprawdzający zastrzega się, że nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności prawnej, a w szczególności 
odpowiedzialności za wady ukryte i wady nie dające się wykryć bez użycia specjalistycznych metod badawczych (np. 
mechanoskopia), wady montażu pojazdu oraz ewentualnie skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny a także 
braki i stan techniczny powstały po przeprowadzeniu oględzin.

2.  Nie  badano  tytułu  użytkowania  ani  tytułu  własności  badanego  pojazdu  lub  elementów,  w  tym  ewentualnego  istnienia
ograniczonych praw rzeczowych.

3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie  danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016): 

- Administratorem danych osobowych Maciej Żak Auto-Doradztwo z siedzibą w Pruszkowie, ul. Gałczyńskiego 31/16 Pruszków, NIP:
796-272-34-26, REGON: 142948163 , E-mail: autodoradztwo@gmail.com, tel. 514 048 565;

- Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r; 

         

               Pruszków, 6.2.2022r                             


