
Ekspertyza DEKRA nr 174710/10/17-9514 z dnia 17-10-2017

Nr zlecenia DEKRA: MIL(L)/OCE/64176/17/10/05
Nr zlecenia/szkody: 233575
Data zlecenia: 05-10-2017

Zleceniodawca:
Magdalena Szonert
Millennium Leasing 

DEKRA Polska - Centrala
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

Rzeczoznawca: 
mgr inż. Andrzej Majewski

DEKRA Polska - Centrala

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

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax) samochody osobowe
Kod EC (Eurotax) 0114000

Producent MERCEDES-BENZ
Model A Klasa [W 176] 15-
Typ/wersja AMG A 45 4-Matic

Rodzaj nadwozia hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc 5/5

Masa własna [kg] 1530
Dopuszczalna masa całkowita [kg] 2050
Rozstaw osi 1/2 2699

Rodzaj silnika z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczana spalin katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm] 1991
Moc silnika [KM/kW] 381/280
Skrzynia biegów automatyczna

Nr rejestracyjny DW1L400
VIN WDD1760521J567188

Data 1. rejestracji 03-01-2017
Data nast. bad. techn. 03-01-2020
Rok produkcji 2016

Stan licznika [km] 20 482 (odczytany)

Kolor nadwozia/rodzaj powłoki czerwony/2-warstwowy

Data oględzin 2017-10-16

Ogumienie

Oś Koło Producent, typ Rozmiar Profil
zmierzony

przednia prawe Dunlop, SP SPORT MAXX 235/35 R19 91ZR XL 3,5 mm
lewe Dunlop, SP SPORT MAXX 235/35 R19 91ZR XL 3,0 mm

tylna prawe Dunlop, SP SPORT MAXX 235/35 R19 91ZR XL 5,0 mm
lewe Dunlop, SP SPORT MAXX 235/35 R19 91ZR XL 5,0 mm
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Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. ABS - system zapobiegający blokowaniu się
kół podczas hamowania

32. Komputer pokładowy z 4,5 calowym kolorowym
wyświetlaczem

2. AMG DRIVE SELECT z pięcioma trybami
pracy - wybór charakterystyki trybu jazdy

33. Lakier uni

3. AMG DRIVE UNIT - selektor przełożeń 34. Listwy progowe AMG ze stali szlachetnej, przód
4. ASR - system zapobiegający poślizgowi kół

napędowych
35. Lusterka boczne w kolorze nadwozia

5. ASSYST - system aktywnego serwisowania
pojazdu

36. Lusterka prawe i lewe ustawiane elektrycznie i
podgrzewane

6. Adaptacyjne, migające światła hamowania 37. Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe
7. Adaptive Brake - system wspomagający

hamowanie
38. Podsufitka w kolorze czarnym

8. Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i
pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny
powietrzne)

39. Przedni podłokietnik ze schowkiem

9. Airbag kolan kierowcy 40. Radio Audio 20 USB (7 calowy wyświetlacz,
Bluetooth, interfejs Apple, internet, SD)

10. Asystent ESP dynamicznej jazdy na zakrętach 41. Schowek w podłodze bagażnika
11. Asystent świateł przednich 42. Spojlery boczne AMG z szaro-tytanowymi

wstawkami
12. Attention Assist - asystent wspomagania

koncentracji (monitorowanie parametrów
zachowania kierowcy)

43. Stylizacja AMG

13. BAS - system wspomagający gwałtowne
hamowanie

44. Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach

14. Colision Prevention Assist - ostrzeżenie przed
zbyt małym odstępem od poprzedzającego
pojazdu

45. Szyby barwione

15. Czujnik obecności pasażera 46. Tempomat z regulowanym ogranicznikiem
prędkości Speedtronic

16. Dywaniki welurowe AMG 47. Termometr zewnętrzny
17. ECO start/stop - funkcja wyłączania silnika

podczas postoju
48. Trzecie światło stop

18. ESP 3-stopniowy - układ stabilizacji toru jazdy 49. Tylne oparcie składane, dzielone w układzie 1/3 :
2/3

19. El. podnoszenie szyb, przód i tył 50. Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego, tył
z Top Tether

20. Felgi aluminiowe 18 AMG, 5-ramienne, w
kolorze szary tytan, polerowane z ogumieniem
235/40

51. Układ hamulcowy AMG

21. Fotel kierowcy z manualna regulacją
wysokości

52. Układ wydechowy AMG z 2 chromowanymi
końcówkami

22. Fotel pasażera z manualną regulacją
wysokości

53. Wskaźnik zmiany biegów

23. Fotele przednie z regulacją siedziska 54. Wspomaganie układu kierowniczego AMG
zależne od prędkości

24. Hamulec postojowy - elektroniczny 55. Wycieraczka szyby tylnej
25. Immobilizer 56. Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi przez

dzieci
26. Instalacja radiowa + 6 głośników 57. Zabezpieczenie wnętrza pojazdu
27. Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna,

sportowa spłaszczona u dołu, skórzana
(perforowany chwyt)

58. Zamek centralny z pilotem

28. Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek
zewnętrznych

59. Zawieszenie sportowe AMG

29. Klamki w kolorze nadwozia 60. Zderzak przedni AMG ze splitterem kolorze
matowy szaro-tytanowy

30. Klimatyzacja manualna 61. Zderzak tylny AMG ze zintegrowaną atrapą
dyfuzora
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31. Kolumna kierownicy regulowana w 2
płaszczyznach

62. Zderzaki w kolorze nadwozia

Wyposażenie dealerskie

1. Asystent parkowania z Parktronic - aktywny (system automatycznego parkowania - 
parkowanie równoległe ............................................................................................................................... -
2. Dach szklany panoramiczny - elektryczny .............................................................................................. -
3. Felgi aluminiowe 19 AMG, wieloramienne, czarny mat, polerowany rant, z ogumieniem 
235/35 ......................................................................................................................................................... -
4. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia ............................................................... -
5. Fotele przednie AMG Performance (wzmocnione podparcia boczne, zintegrowane 
zagłówki, emblemat AMG) .......................................................................................................................... -
6. Fotele przednie podgrzewane ................................................................................................................ -
7. Kamera ułatwiająca parkowanie z pomocniczymi liniami- tył ................................................................. -
8. Kierownica sportowa AMG Performance Nappa czarna/Mikrofaza DINAMICA ..................................... -
9. Lampy przednie LED high performance (diodowe) ................................................................................ -
10. Pakiet AMG Night ................................................................................................................................. -
11. Pakiet wizualno-oświetleniowy ............................................................................................................. -
12. Radio Audio 20 CD/MP3 z przygotowaniem do Garmin MAP PILOT .................................................. -
13. System KEYLESS-GO starter - uruchamianie pojazdu przy pomocy przycisku 
Start/Stop .................................................................................................................................................... -
14. System kontroli ciśnienia w oponach - RDK ......................................................................................... -
15. System nawigacji Garmin MAP PILOT ................................................................................................. -
16. Wyświetlacz TFT o przekątnej 20,3 cm. ............................................................................................... -
17. Zaciski hamulców w kolorze czerwonym .............................................................................................. -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto/zakup)¹  ............................................................................. -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Powyższą  wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim
Eurotax (baza danych nr 10-2017 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających
wpływ na wartość pojazdu.
Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia
wyceny. 
Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu
uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.
Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto
w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.
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Data: 17-10-2017 Rzeczoznawca DEKRA:
mgr inż. Andrzej Majewski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.
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Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

Nr punktu
kontroli

Kontrolowany element Zmierzony przedział grubości powłoki
lakierowej [µm]

1 Pokrywa przednia 95 - 125
2 Błotnik przedni lewy 95 - 125
3 Słupek przedni lewy 95 - 125
4 Drzwi przednie lewe 95 - 125
5 Dach 95 - 125
6 Słupek środkowy lewy 70 - 85
7 Próg lewy 70 - 85
8 Drzwi tylne lewe 95 - 125
9 Błotnik tylny lewy 95 - 125
10 Pokrywa/klapa 95 - 125
11 Błotnik tylny prawy 95 - 125
12 Drzwi tylne prawe 95 - 125
13 Słupek środkowy prawy 70 - 85
14 Próg prawy 70 - 85
15 Drzwi przednie prawe 95 - 125
16 Słupek przedni prawy 95 - 125
17 Błotnik przedni prawy 95 - 125
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Opis stanu technicznego

NADWOZIE/Elementy karoserii
Nazwa elementu Opis

elementu
Rodzaj uszkodzenia Umiejscowienie /

Rozmiar
Uwagi

Pok. kom. silnika ubytek/odprysk(i)
powłoki lakierowej,
punktowe

Stan techniczny nadwozia (szkielet).
Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona  naprawa blacharsko-lakiernicza
Nie stwierdzono

NADWOZIE/Osprzęt
Nazwa elementu Opis

elementu
Rodzaj uszkodzenia Umiejscowienie /

Rozmiar
Uwagi

Szyba czołow. punktowe odpryski eksploatacyjne,
Lusterko zew. praw. zarysowanie
Zderzak przed. ubytek/odprysk(i)

powłoki lakierowej,
punktowe

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).
Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

NADWOZIE/Wnętrze
Stan techniczny nadwozia (wnętrze).
Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu
Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.
Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:
Nie stwierdzono niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w
warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy
próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła
Stan techniczny podwozia (zawieszenie).
Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:
Nie stwierdzono niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w
warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy
próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

PODWOZIE/Układ kierowniczy
Stan techniczny układu kierowniczego
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Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:
Nie stwierdzono niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w
warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy
próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

PODWOZIE/Układ hamulcowy
Stan układu hamulcowego.
Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:
- sygnalizowane na tablicy wskaźników zużycie okładzin hamulcowych,

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator
Stan techniczny układu wydechowego.
Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:
Nie stwierdzono niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w
warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy
próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu
Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:
- dowód rejestracyjny pojazdu,
Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu
Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

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

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:
- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:
Nie dotyczy.

Jazda próbna
Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.
Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
Wykonano próbę ruchową na terenie parkingu.

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

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

- 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. 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, 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. 

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Ilość kluczyków/kart do uruchomienia pojazdu przedstawionych Rzeczoznawcy podczas oględzin:
2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie
gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę
podczas oględzin pojazdu.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- 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. 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.
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- 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 umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i
dotyczących przedmiotu wyceny.

- 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.
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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.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 9.
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