
Ekspertyza DEKRA nr 177937/12/17-9514 z dnia 20-12-2017

Nr zlecenia DEKRA: MIL(L)/OCE/80778/17/12/12
Nr zlecenia/szkody: 230045
Data zlecenia: 12-12-2017

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 terenowe
Kod EC (Eurotax) 0117467

Producent PORSCHE
Model Macan 13-
Typ/wersja Macan GTS

Rodzaj nadwozia KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc 5/5

Masa własna [kg] 1970
Dopuszczalna masa całkowita [kg] 2550
Rozstaw osi 1/2 2807

Rodzaj silnika z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczana spalin katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm] 2997
Moc silnika [KM/kW] 360/265
Skrzynia biegów automatyczna

Nr rejestracyjny WND58306
VIN WP1ZZZ95ZHLB61008

Data 1. rejestracji 21-03-2016
Data 1. rej. w Polsce 11-01-2017
Data nast. bad. techn. 11-01-2019
Rok produkcji 2016 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)

Stan licznika [km] 5 142 (odczytany)

Kolor nadwozia/rodzaj powłoki czarny/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin 2017-12-13

Ogumienie

Oś Koło Producent, typ Rozmiar Profil
zmierzony

przednia prawe Pirelli, P Zero 265/45 R20 104Y 6,5 mm
lewe Pirelli, P Zero 265/45 R20 104Y 6,5 mm

tylna prawe Pirelli, P Zero 295/40 R20 106Y 7,0 mm
lewe Pirelli, P Zero 295/40 R20 106Y 7,0 mm
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Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. ABD - Automatyczna blokada dyferencjału 34. Porsche Communication Management (PCM)
2. ABS 35. Przedni podłokietnik
3. ASR - System zapobiegający poślizgowi kół

pojazdu podczas przyspieszania
36. Przygotowanie do montażu haka holowniczego

4. Adaptacyjne światła hamowania 37. Przygotowanie do montażu telefonu GSM z
systemem PCM przez Bluetooth

5. Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i
pasażera, boczne poduszki z przodu, kurtyny
powietrzne)

38. Spojlery progowe SportDesign

6. Asystent świateł z automatycznym
oświetleniem drogi do domu

39. Sportowe końcówki układu wydechowego – kolor
czarny

7. Auto Hold - system wspomagający ruszanie
na wzniesieniu

40. System automatycznego hamowania po kolizji

8. Czujnik dachowania 41. System kontroli ciśnienia w oponach (TPM)
9. Czujnik deszczu 42. System nagłośnienia Sound Plus z 8 głośnikami o

mocy 150 W, zintegrowanym wzmacniaczem
10. Czujnik zapięcia pasów dla przednich siedzeń 43. System ostrzegający przed zmianą pasa ruchu
11. El. podnoszenie szyb, przód i tył 44. System rekuperacji (odzyskiwania) energii

hamowania
12. Felgi aluminiowe 20 RS Spyder Design z

ogumieniem
45. System stabilizacji ciągnionej przyczepy

13. Fotele przednie regulowane elektrycznie w 8
kierunkach

46. Szyby atermiczne, przyciemnione z szarym
pasem przedniej szyby

14. Funkcja Auto Start-Stop 47. Tempomat
15. Gniazdo USB 48. Trzecie światło stop
16. Hamulec postojowy - elektryczny 49. Tylne lampy - przyciemniane klosze
17. Immobilizer 50. Tylne lampy w technologii LED (diodowe)
18. Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna,

sportowa z łopatkami zmiany biegów
51. Tylne oparcie składane, dzielone

19. Klimatyzacja automatyczna - 3 strefowa 52. Tylny spojler
20. Komputer pokładowy 53. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika

dziecięcego, tył
21. Lakier uni 54. Wspomaganie układu kierowniczego
22. Lapmy pozycyjne i kierunkowskazy LED 55. Wykończenie wnętrza elementami

szczotkowanego aluminium
23. Lusterka boczne składane elektrycznie 56. Wykończenie wnętrza w skórze
24. Lusterka boczne ustawiane elektrycznie 57. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
25. Lusterka boczne z funkcją podgrzewania 58. Zaciski hamulcowe w kolorze czerwonym
26. MSR - System zapobiegający blokowaniu kół

napędowych podczas hamowania silnikiem
59. Zamek centralny z pilotem

27. Obramowanie szyb bocznych w kolorze
czarnym, wysoki połysk

60. Zderzak przedni z powiększonymi wlotami
powietrza

28. Oświetlenie bagażnika 61. Zderzak tylny - środkowa część zderzaka w
kolorze czarnym matowym

29. PHC - system wspomagający zjazd ze
wzniesienia Porsche Hill Control

62. Zderzak tylny - środkowa część zderzaka,
lakierowana

30. PSM (Porsche Stability Management) -
system stabilizacji toru jazdy

63. Zestaw do naprawy przebitej opony

31. PTM (Porsche Traction Control) -system
kontroli trakcji

64. Światła do jazdy dziennej LED

32. Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe z
napinaczami przód i tył

65. Światła przeciwmgielne LED

33. Pokrywa tylna sterowana elektrycznie

Wyposażenie dealerskie

1. Asystent parkowania przód-tył ................................................................................................................ -
2. Fotele podgrzewane, przód i tył .............................................................................................................. -

strona  2/19

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl



Ekspertyza DEKRA nr 177937/12/17-9514 z dnia 20-12-2017

3. Hak holowniczy składany elektrycznie ................................................................................................... -
4. Komfortowe oświetlenie (kod:PP7) ......................................................................................................... -
5. Lakier metalik ......................................................................................................................................... -
6. Lampy LED Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) ............................................................. -
7. Moduł nawigacji do Porsche Communication Management (PCM) ....................................................... -
8. Pakiet GTS z wykończeniem wnętrza skórą/Alcantarą w kolorze czarnym ........................................... -
9. Pasy bezpieczeństwa w kolorze Granat Red ......................................................................................... -
10. Rolety przeciwsłoneczne ...................................................................................................................... -
11. System Sport Chrono z funkcją wyświetlania parametrów jazdy na ekranie PCM ............................... -
12. System rozpoznawania ograniczeń prędkości ..................................................................................... -
13. Szyby boczne tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane ......................................................... -
14. Tarcze zegarów w kolorze Garnet Red ................................................................................................ -
15. Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości - Servotronic ........................................... -

Wartość bazowa pojazdu

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

Korekty

Pierwsza rejestracja

Wyposażenie

Ogumienie

Powyższą  wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim
Eurotax (baza danych nr 12-2017 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.

Data: 20-12-2017 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 110 - 150
2 Błotnik przedni lewy 110 - 150
3 Słupek przedni lewy 110 - 150
4 Drzwi przednie lewe 110 - 150
5 Dach 110 - 150
6 Słupek środkowy lewy 80 - 110
7 Próg lewy 80 - 110
8 Drzwi tylne lewe 110 - 150
9 Ściana boczna lewa 110 - 150
10 Pokrywa/klapa tylna 110 - 150
11 Ściana boczna prawa 110 - 150
12 Drzwi tylne prawe 110 - 150
13 Słupek środkowy prawy 80 - 110
14 Drzwi przednie prawe 110 - 150
15 Próg prawy 80 - 110
16 Słupek przedni prawy 110 - 150
17 Błotnik przedni prawy 110 - 150
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Opis stanu technicznego

NADWOZIE/Elementy karoserii
Stan techniczny nadwozia (szkielet).
Nie wnosi się uwag.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza
Nie stwierdzono

NADWOZIE/Osprzęt
Stan techniczny nadwozia (osprzęt).
Nie wnosi się uwag.

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
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:
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.
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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:
- drogą elektroniczną przysłano skan dowodu rejestracyjnego,
Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
bez numeru, brak wpisów przeglądowych,

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu
Pojazd z importu indywidualnego z UE

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.
Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych
źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
immobilizer,

- 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
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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:
1

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.

- 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.

strona  8/19

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl



Ekspertyza DEKRA nr 177937/12/17-9514 z dnia 20-12-2017

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.

Fot. 10.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 11.

Fot. 12.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 13.

Fot. 14.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 15.

Fot. 16.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 17.

Fot. 18.

strona  16/19

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl



Ekspertyza DEKRA nr 177937/12/17-9514 z dnia 20-12-2017

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 19.

Fot. 20.

strona  17/19

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl



Ekspertyza DEKRA nr 177937/12/17-9514 z dnia 20-12-2017

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 21.

Fot. 22.

strona  18/19

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl



Ekspertyza DEKRA nr 177937/12/17-9514 z dnia 20-12-2017

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 23.

strona  19/19

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl


