Renault Alpine, nr rej. KR27A
Dane techniczne drugiego samochodu zostały spisane zasadniczo na podstawie dokonanych
oględzin
z zewnątrz przedmiotowego pojazdu oraz przy uwzględnieniu treści pisma CEPiK i uzyskanych
materiałów.
W związku z powyższym dane techniczne omawianego samochodu przedstawiają się następująco:
− samochód marki Renault Alpine
− model A310
− nr rej. KR27A – tablice pojazdu zabytkowego
− rok produkcji 1979
− nr VIN: A31047187 (na podstawie pisma CEPiK)
− silnik o poj. 2.664 ccm / moc 110 kW = 150 KM
− skrzynia biegów manualna
− nr dowodu rej. DR/BAB0420508
− data pierwszej rejestracji 18-04-1980r
− data pierwszej rejestracji w kraju 01-02-2005r
− wskazanie drogomierza = 73.219 km
− lakier granatowy
− ogumienie : przód 195/50R15 82V
tył 225/50R15 91V
− akumulator – brak danych
− wersja pojazdu sportowa coupe, ospoilerowana
ad.c/ ponadto w pojeździe stwierdziłem:
− liczne usterki lakiernicze: miejscowe obtarcia, złuszczenia i pęknięcia lakieru praktycznie na
całej powierzchni nadwozia widoczne szczególnie na pokrywie przedniej, dachu, drzwiach
lewych i prawych, powierzchniach styku spoilera tylnego ze ścianami bocznymi tylnymi
prawą i lewą itd.
− pęknięta z dziurą szyba czołowa
− odkształcona listwa wykończeniowa wokół szyby czołowej
− pękniete szkło reflektora przedniego prawego
− zderzak przedni / spoiler – uszkodzony mechanicznie w części środkowej, miejscowe pęknięcia
i złuszczenia lakieru po stronie lewj i prawej
− w znacznym stopniu zabrudzone wnętrze pojazdu, rozerwana osłona lewarka zmiany biegów
− kierownica pokryta skórą
ad.d/ Mając na uwadze w/wymienione parametry pojazdu oraz aktualny rynek motoryzacyjny,
wartość
przedmiotowego samochodu marki Renault Alpine A310 (rok prod. 1979), nr rej. KR27A,
oznaczony
3-cią klasą w klasyfikacji stanu pojazdu w dniu dzisiejszym oszacowałem na kwotę W = 48.000,pln /słownie:czterdzieściosiemtysięcy 00/100 pln/ brutto.
W = 48.000,- pln /słownie:czterdzieściosiemtysięcy 00/100 pln/ brutto w
przypadku samochodu marki Renault Alpine A310 (rok produkcji 1979), nr rej.
KR27A (zarejestrowany jako zabytek – pojazd oznaczony 3-cią klasą w
klasyfikacji stanu pojazdu).

