TRANSPORTLĪDZEKĻA NOVĒRTĒŠANAS AKTS Nr. 1680-11/2016

Informācija par vērtējumu x-ir
Vērtējuma pasūtītājs:
Vērtēšanas uzdevums:
Vērtēšanas mērķis:
Apskates datums un vieta:
Apskati veica eksperts:
Veiktie papildus pakalpojumi:

AS “Trasta Komercbanka”
Noteikt transporta līdzekļa tirgus un piespiedu pārdošanas vērtību
AS “Trasta Komercbanka” likvidācijas procesa vajadzībām
08.04.2016., "Lizdēni", Salaspils pagastā, Salaspils novadā
Aivis Everss, sertifikāts Nr.20
Virsbūves detaļu remonta darbu pārbaude
x
Transportlīdzekļa vēstures pārbaude CARFAX

Informācija par transportlīdzekli
Marka, modelis:
Virsbūves tips:
Valsts reģistrācijas numurs:
VIN numurs:
Reģistrācijas apliecības Nr.:
1 reģistrācijas datums:
Motora tilpums (cm³):
Motora jauda (kW/zs):
Degviela:
Odometra rādījums km:
Krāsa:
Tehniskā apskate derīga līdz:
Sēdvietas:
Īpašnieks:
Turētājs:
Novērtēšanas rezultāti
Noteiktā tirgus vērtība:
Noteiktā piespiedu pārdošanas
vērtība:

VW CARAVELLE
Minivens
JV 3421
WV2ZZZ7HZFH092948
AF 1544944
02.02.2015.
1968
132/179
Dīzeļdegviela
28 129
Gaiši brūna
02.02.2017.
8
AS “Trasta Komercbanka”
AS “Trasta Komercbanka”
Bez PVN 21%
31 400
22 000

PVN 21%
6 594
4 620

Kopā, tai sk. PVN 21%
37 994
26 620

Novērtējuma rezultāti nav attiecināmi uz kādu citu datumu.
Noteiktās vērtības ir piemērojamas tikai gadījumā, ja vērtējamā transporta līdzekļa tehniskais stāvoklis atbilst apskatē
konstatētajam.
Novērtējums veikts pamatojoties uz tirgus vērtību analīzi, vērtējamā transporta līdzekļa likviditāti uz novērtēšanas brīdi un reālo
tirgus situāciju Latvijas Republikā. Apsekošanas brīdī tiek novērtēti transporta līdzekļa vizuālie defekti. Vērtējot pieņemts, ka
nav īpaši apstākļi, kas pazemina transporta līdzekļa vērtību un var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskās izpētes
metodēm. Eksperts nenes atbildību par minēto īpašo apstākļu atklāšanu vai gadījumu, kad tādi tiek atklāti.
Vērtējums derīgs 2 mēnešus no vērtēšanas dienas.

SIA „PRO Nami”
valdes loceklis E.Gusarovs

A. Everss
Kustamās mantas eksperts
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Transportlīdzekļa komplektācija un papildaprīkojums x-ir
Aprīkojums
x automātiskā ātr. kārba
manuālā ātr. kārba
el. logu pacēlāji
x pr. el. logu pacēlāji
kondicionieris
x klimatkontrole
lūka
el. lūka
el. panorāmas lūka
nokrišņu sensors
soft close
head-up displejs
night vision
keyless go
el. bagažnieka aizv.
el. aizm. saulessargs
x priekšējie parktronic
x aizm. parktronic
atpakaļskata kamera
apkārtējā skata kameras
navigācijas sistēma
x tonēti stikli
start/stop funkcija

x

x

x

x
x

Aprīkojums, Hi-Fi
autonomā apsilde
kruīzkontrole
distances kontrole
lane assist
pneimopiekare
borta dators
jumta reliņi
sakabes āķis
vieglmetāla diski
aizsargstieņi
sliekšņi
4x4
magnetola
CD
CD mainītājs
DVD
TV funkcija
TV monitors
telefons
hands-free
subwoofer
bluetooth

Salons, gaismas, spoguļi
pusādas apdare
x ādas apdare
koka apdare
x roku balsts
ledusskapis
el. reg. sēdekļi
x sēdekļu apsilde
ventilējami sēdekļi
masāžas sēdekļi
sēdekļu atmiņa
sporta sēdekļi
komforta sēdekļi
ksenona lukturi
LED lukturi
x miglas lukturi
lukturu mazgātāji
x el. reg. spoguļi
el. nolokāmi spoguļi
x apsildāmi spoguļi

Stūre, drošība, cits
x stūre ar ādas apdari
el. stūres lifts
x multi stūre
stūres apsilde
x stabilitātes sistēma
x signalizācija
gps signalizācija
marķējums
servisa grāmatiņa
1 uzrādīto atslēgu sk.

Tehniskā stāvokļa apskates rezultāti
Virsbūve
Krāsojums

Norma
Virsbūves detaļu remonta darbu pārbaudes rezultātā konstatēts,
ka krāsojuma biezums nepārsniedz normu.

Piezīmes:
Vējstikls/akmens trieciens
Priekšējais vējstikls
Aizmugures vējstikls
Piezīmes:
Salons
Vadītāja sēdeklis
Blakussēdētāja sēdeklis
Aizmugures sēdeklis
Piezīmes:
Riepu atlikums (mm) / disks
Priekšējā ass ~ 6
Aizmugures ass ~ 6
Piezīmes:

Bojāts

Bojāts

Bojāts

Mazs

Nolietots

Liels

Izdeguši caurumi

Traipi

Skramba

Plaisa

Bedre
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Transportlīdzekļa foto fiksācija
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