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Objednávateľ: meno a priezvysko objednávateľa
Úloha: stanoviť všeobecnú hodnotu ojazdeného vozidla k dátumu 13.01.2010 za účelom vyradenia

z majetku
Číslo objednávky: zo dňa 11.01.2010

Odborný posudok číslo: 210001

OCENENIE CESTNÉHO VOZIDLA
osobné motorové vozidlo

ŠKODA Octavia Combi 2.0 TDI Ambiente (1Z) kombi

Evidenčné číslo: BA-000BA

1. Technická hodnota ojazdeného vozidla k 13.01.2010 54,7234 %
(vyjadruje zostatok technickej životnosti ojazdeného vozidla vzhľadom na vykonané
opravy, úpravy a prevádzkový režim)

2. Predpokladaná hodnota oceňovaného vozidla k 13.01.2010 7 390,00 €
(zodpovedá hodnote porovnateľného vozidla z voľného trhu po vykonanej korektúre
za rozdielny technický stav, technickú spôsobilosť, odlišný kilometrový priebeh a
zostatkovú hodnotu mimoriadnej výbavy)

  Hodnota je stanovená vrátane DPH.

..............................................................................................................................................................
Vyhotovil: Ing. Ladislav Kiss
dňa: 13.01.2010
počet strán posudku: 6
prílohy k posudku: 1 (strana 7–14)
..............................................................................................................................................................
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1. Všeobecné údaje

1.1. Držiteľ a užívateľ vozidla
meno a adresa súčasného užívateľa / nájomcu: PrintSoft Slovenská republika s.r.o., Rádiová 45, 821 04
počet predošlých uživateľov / nájomcov: žiadny
meno a adresa vlastníka: PrintSoft Slovenská republika s.r.o., Rádiová 45, 821 04 Bratislava

1.2. Prehliadka vozidla
dátum: 13.01.2010
miesto: Rádiová 45, 821 04 Bratislava
skúšobná jazda: vykonaná v cestnej premávke (cca. 2 km)
prevádzkové náplne: vo vymedzenom rozhraní
osvetlenie a signalizácia: funkčné
štart motora: dobrý
chod motora na voľnobežné otáčky: pravidelný
rozjazd: plynulý
radenie prevodových stupňov: primerané prevádzkovému režimu
chod motora v otáčkach: pravidelný
zrýchlenie: primerané udávaným parametrom vozidla
hlučnosť: primeraná
jazdné vlastnosti: vozidlo z priameho smeru nevybočuje
pruženie: primerané prevádzkovému režimu
brzdné spomalenie: rovnomerné
prevádzková spôsobilosť: vozidlo pojazdné

2. Údaje o vozidle

2.1. Identifikácia
druh: nákladné motorové vozidlo kategórie N1
značka, model, typ: ŠKODA Octavia Combi 2.0 TDI Ambiente (1Z) kombi
evidenčné číslo vozidla: BA-880ON
evidenčné číslo pridelené po prvý raz: 21.6.2006
dovoz zo zahraničia: nie
osvedčenie o kontrole technického stavu: platné do 6/2010
osvedčenie o emisnej kontrole: platné do 6/2010
séria a číslo osvedčenia o evidencii: 772445
výrobné číslo vozidla (VIN): TMBHE21Z672009510

Výrobca model / typový rad modelový rok / výrobné číslo
T M B H E 2 1 Z 6 7 2 0 0 9 5 1 0
Škoda Auto a.s.,
Česká republika

Octavia Combi 2.0 TDI Ambiente,
5-dverové kombi / 1Z

2007 / 009510

vyhlásenie o zhode: identifikátory na vozidle sa zhodujú s identifikátormi zapísanými do sprievodných
dokladov vozidla (osvedčenie o evidencii – fotokópia)

2.2. Prevádzka
rok výroby: 2006
stav počítadla (km): 208843

2.3. Základné technické údaje
objem motora (ccm): 1968,0; výkon motora (kW): 103,0; pri otáčkach (min-1): 4000; prevodovka:
manuálna 6-stupňová; karoséria: z celopozinkovaných plechov

2.4. Doplňujúce údaje
celková hmotnosť (kg): 2010
prevádzková hmotnosť (kg): 1445
celková dĺžka (mm): 4669
rázvor (mm): 2575
počet náprav / kolies: 2 / 4
počet dverí / miest: 5 / 5
výrobné číslo, kód motora: BKD
výrobné číslo podvozku: -
farba / druh laku: modrá / metalíza



AGENTURA AUTO DATA, spol. s r.o. •••• Bojnická 3 •••• SK – 831 04 Bratislava
Zápis v OR: OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 2122/B,

tel./fax: + 421 2 44454927, 44454932 • e-mail: aad@aad.sk • www.aad.sk
........................................................................................................................................................................................

3/14

2.5. Štandardná výbava
ABS + elektron. rozdeľovanie brzdnej sily (AB01-E), airbag - bočný L+P (AB11-2), airbag - vodiča +
spolujazdca (AB10-2), anténa (AD14), bederná opierka sedadla vodiča a spolujazdca (AC15-2), bočné
ochranné lišty (AD26), brzdový asistent MBA (AB03), centrálne uzamykanie vozidla (AB13), delené zadné
sedadlo (AC05), el. nastav. a vyhrievané spätné zrkadlá (AE15-2V), el. spúšťanie okien - predných (AE17),
hmlovky (AE06), imobilizér (AB15), klimatizácia automatická (AK01-A), kryt batožinového priestoru (AD19),
kryty kolies - puklice (AD24), kryty spätných zrkadiel vo farbe karosérie (AL05), kľučky vo farbe karosérie
(AL06), kúrenie s vnútornou cirkuláciou vzduchu (AK02), lakťová opierka vzadu (AC11), napínače
bezpečnostných pásov (AB08), nastaviteľná poloha volantu (AR03), nastaviteľné reflektory (AE02), nárazníky
vo farbe karosérie (AL03), opierky hlavy na PR+Z sedadlách 5x (AC12-5), otváranie batož. priestoru z
miesta vodiča (AD22), otváranie nádrže z miesta vodiča (AD23), palubný počítač (AP02), protipreklzový
systém kolies ASR (AB02), príprava na inštaláciu rádia (AD11), reproduktory - 4 (AD15-4), servoriadenie
(AR01), stierač + ostrekovač zadného skla (AE12), tónované zasklenie (AD09), ukazovateľ vonkajšej teploty
(AP04), vak, otvor na lyže (AD21), výškovo nastaviteľné bezpečnostné pásy (AB07), výškovo nastaviteľné
predné sedadlá (AC09-2)

2.6. Výbava za príplatok
Climatronic - dvojzónová automatická klimatizácia s pachovým filtrom (PHB), Jumbo Box - lakťová opierka
vpredu (6E3), Malý kožený balík (PL0), Maxi-DOT (9Q2), autorádio Stream s CD a MP3 prehrávačom (RAB),
diaľkové ovládanie k centrálnemu zamykaniu (PDC), lak - metalíza, multifunkčný volant pre autorádio a
telefón (PLF), odkladací priestor na okuliare (7N2), prestavba na verziu N1 (PKL), príprava na telefón (PT0),
sieťový program pre batožinový priestor (2 siete) (6M6), tempomat (8T2), vyhrievané predné sedadlá (PW0)

2.7. Mimoriadna výbava
mechanické zabezpečovacie zariadenie Construct

3. Technický stav a technická hodnota

3.1. Popis stavu

motor, spojka
druh, kód, uloženie: DIESEL, BKD, priečne nad prednou nápravou, prepĺňaný turbodúchadlom
usporiadanie a počet valcov: R4
druh paliva: motorová nafta
príslušenstvo, elektronika: funkčné
chladenie: funkčné
prevádzkové náplne: stav motorového oleja na spodnej hranici vymedzeného rozhrania, ostatné náplne vo
vymedzenom rozhraní
tesnosť v spojoch: nezistený
chod motora na voľnobežné otáčky: pravidelný
chod motora v otáčkach: pravidelný
zrýchlenie: primerané udávaným parametrom vozidla
výfuk: neprepálený
dymivosť: primeraná
hlučnosť: primeraná
katalyzátor výfukových plynov: oxidačný, účinnosť neskúmaná
spojka: rozjazd plynulý
stav skupiny: všetky časti tejto skupiny sú funkčné a ich stav je primeraný prevádzkovému režimu!

prevodovka
druh prevodovky: manuálna 6-stupňová
radenie prevodových stupňov: plynulé
vôľa na kulise radenia: primeraná
tesnosť v spojoch: únik náplní nezistený
hlučnosť: primeraná
stav skupiny: všetky časti tejto skupiny sú funkčné a ich stav je primeraný prevádzkovému režimu!

podvozok, nápravy a rozvodovky, pneumatiky
predná náprava, nápravnica, ramená: nezávislé zavesenie kolies McPherson s dolnými trojuholníkovými
ramenami, priečny skrutný stabilizátor, primerane opotrebované
riadenie: ľavostranné hrebeňové s elektromechanickým posilňovačom s premenlivým účinkom, funkčné
čapy a ložiská: vôľa a hlučnosť primeraná
zadná náprava, nápravnica, ramená: viacprvkové zavesenie kolies s pozdĺžnymi a priečnymi ramenami,
priečny skrutný stabilizátor, primerane opotrebované
rozvodovka: v prevodovke, funkčná
poloosi, manžety: nepoškodené
prevádzkové brzdy, účinnosť, brzdná stabilita: vpredu aj vzadu kotúčové, hydraulické, dvojokruhové
s posilňovačom Dual Rate, antiblokovacím systémom ABS, protipreklzovým systémom ASR, účinné, vozidlo
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z priameho smeru nevybočuje
       parkovacia brzda, účinnosť: ovládaná ručne, účinná

geometria, jazdná stabilita: porušenie nastavenia vizuálnou kontrolou nezistené, vozidlo z priameho smeru
nevybočuje
disky kolies: 6,0J x 15, oceľové, primerane opotrebované
plášte pneumatík 1. náprava: 195/65 R 15 91T, MATADOR MP 59 NORDICA, nepoškodené
plášte pneumatík 2. náprava: 195/65 R 15 91T, MATADOR MP 59 NORDICA, nepoškodené
plášť rezervného kolesa: dojazdové koleso, 195/65 R 15 91T, MICHELIN RADIAL X ENERGY, nepoškodený
stav skupiny: všetky časti tejto skupiny sú funkčné a ich stav je primeraný prevádzkovému režimu!

karoséria, lakovanie
prevedenie: samonosný bezrámový skelet, z celopozinkovaných plechov, pôvodný
mechanické poškodenie vonkajších dielov: Ľ PR blatník
mechanické poškodenie vnútorných dielov: nezistené
mechanické poškodenie nosných dielov a stĺpikov: nezistené
stopy po oprave: nezistené
poškodenia opravou neodstránené: nezistené
začínajúca korózia: nezistená
diely čiastočne korodované: nezistené
diely koróziou spotrebované: nezistené
stav laku: spĺňa ochranný a estetický účel, hrúbka laku v rozsahu 85-115 µm, na PR veku a PR blatníkoch
115 µm
stav skupiny: všetky časti tejto skupiny sú funkčné a ich stav je primeraný prevádzkovému režimu!

výbava vonkajšia, vnútorná
zasklenie: tónované
ovládanie pohybu skiel: PR el. ovládané, funkčné, poškodená povrchová úprava na ovládacích tlačidlách
uzamykanie: centrálne s diaľkovým ovládaním, funkčné
alarm, ochrana vnútorného priestoru proti pohybu: nie
imobilizér: v kľúči, funkčný
reflektory: funkčné, nepoškodené
smerové svetlá: funkčné, nepoškodené
zadné osvetlenie: + tretie brzdové, funkčné, nepoškodené
predné hmlové svetlá: integrované v nárazníku, funkčné, nepoškodené
vnútorné osvetlenie: funkčné
elektrické príslušenstvo: funkčné
káblový zväzok: funkčný
stierače: PR + Z, funkčné
ostrekovače skiel: PR + Z, funkčné
akumulátor: AKUMA 12V 540A 61Ah, funkčný
kúrenie, klimatizácia: automatická klimatizácia Climatronic, funkčná
ovládacie prvky rozvodu vzduchu: funkčné
nárazníky: vo farbe karosérie, nepoškodené
spojlery: nie
ochranné lišty (nárazníkov/bočné): čierne, nepoškodené
kľučky, zámky: vo farbe karosérie, funkčné
čalúnenie stropu: textil, znečistené
strešné okno: nie
strešné lyžiny: nie 
obklady dverí a stĺpikov: znečistené, poškodená povrchová úprava na okrasných lištách Ľ PR a P PR dverí
obklad batožinového priestoru: textil / plast, primerane opotrebovaný
kryt batožinového priestoru: primerane opotrebovaný
tesnenia: okien a dverových otvorov nepoškodené
volant: kožený, multifunkčný s ovládaním rádia a telefónu, nastaviteľný v dvoch smeroch, funkčný,
opotrebovaný kožený poťah
prístrojový panel: poškodená povrchová úprava plastu v okolí spínača svetiel, opotrebovaný kožený poťah
rukoväte páky prevodovky
prístroje: funkčné
multifunkčný displej: funkčný
autorádio: továrenské, Stream s CD prehrávačom, funkčné
predpríprava na autorádio, reproduktory: 4x repro, funkčné
odkladacie poličky, schránky: funkčné, primerane opotrebované
sedadlá predné: vyhrievané, látka, výškovo nast. s bedernou opierkou, funkčné, nadmerne znečistené
sedadlá zadné: látka, delené, funkčné, nadmerne znečistené
opierka hlavy: 5x, funkčné, nepoškodené
lakťová opierka: PR + Z, PR znečistená
vonkajšie zrkadlá: vo farbe karosérie, el. nastaviteľné a vyhrievané, funkčné
vnútorné zrkadlo: nepoškodené
clony proti oslneniu: 2x s make-up zrkadlom, funkčné
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povinná výbava (výstražný trojuholník a vesta, ťažné lano, lekárnička, zdvihák, sada žiaroviek): kompletná
okrasné kryty kolies: chýbajú
anténa: v streche, funkčná
prídavné mechanické zabezpečovanie: Construct
airbagy: vodiča a spolujazdca + PR bočné, na funkčnosť neskúšané
bezpečnostné pásy: 5x, PR výškovo nastaviteľné, funkčné
podlahové rohože: 4x, gumené, primerane opotrebované
lapače nečistôt: 4x
iné: sieťky na uchytenie batožiny v batožinovom priestore, posuvná deliaca mreža pre prestavbu na verziu
N1, diaľničná známka SK a CZ na rok 2010, predné evidenčné číslo poškodené
stav skupiny: je horší o 15% od skupiny porovnateľného vozidla s primeraným opotrebovaním skupiny
k prevádzkovému režimu !

3.2. Predchádzajúce opravy a výmeny (dokladované)
Skupina Druh Rozsah (%) Stav (%) Dátum Doklad

- - - - - -

3.3. Technické zrážky/prirážky
Skupina Druh Hodnota (%) Zdôvodnenie
Výbava zrážka 15 silné znečistenie interiéru, odlupovanie

povrchovej úpravy z ovládacích prvkov

3.4. Technická hodnota pneumatík

Popis Počet TH (%) nameraný dezén
(mm)

nový dezén
(mm)

Ľ PR + P PR: MATADOR MP 59 NORDICA 195/65 R 15 91T 2 55,56 5 9
Ľ Z: MATADOR MP 59 NORDICA 195/65 R 15 91T 1 44,44 4 9
P Z: MATADOR MP 59 NORDICA 195/65 R 15 91T 1 66,67 6 9
R: MICHELIN RADIAL X ENERGY 195/65 R 15 91T 1 90,00 - -

3.5. Porovnanie technických hodnôt (zohľadňuje korektúry za prevádzkový režim a skutočný stav)
Skupina TH (etalón) TH (vypočítaná) TH (skutočná)
Motor 89,7342 % 48,6123 % 48,6123 %
Prevodovka 89,7342 % 48,6123 % 48,6123 %
Podvozok 65,9254 % 34,9387 % 34,9387 %
Karoséria 89,7378 % 88,9256 % 88,9256 %
Výbava 72,7749 % 59,5264 % 50,5974 %
Pneumatiky 50,0000 % 62,4460 % 62,4460 %

3.6. Hodnota mimoriadnej výbavy (dodatočne domontovaná do vozidla)
Skupina Popis Východzia cena v € Dátum obstarania
Výbava zabezpečovacie zariadenie Construct 250 21.06.2006

      zdroj / poznámka: databáza AAD

4. Porovnateľné vozidlo

4.1. Všeobecná hodnota porovnateľného vozidla (vzorka z voľného trhu)
značka, model, typ: ŠKODA Octavia Combi 2.0 TDI Ambiente (1Z) kombi
priemerný počet odjazdených kilometrov porovnateľného vozidla: 68000 km
predpokladané technické opotrebovanie plášťov pneumatík porovnateľného vozidla: 50%
predpokladá sa, že stav jednotlivých skupín vozidla zodpovedá primeranému prevádzkovému režimu
všeobecná hodnota porovnateľného vozidla vrátane výbavy: 12 950,00 €
vyhlásenie o zhode: vozidlo z trhu je konštrukčne porovnateľné s oceňovaným vozidlom
zdroj: AAD; 12/2009; A31020007

4.2. Východisková hodnota vozidla
cena porovnateľného nového vozidla vrátane výbavy: 30 516,49 € (s DPH)
výbava, ktorú porovnateľné vozidlo neobsahuje: pozri bod 2.7.
zdroj: AAD; 12/2009; A31020007

5. Výpočet predpokladanej všeobecnej hodnoty vozidla
- značka, model, typ: ŠKODA Octavia Combi 2.0 TDI Ambiente (1Z) kombi
- rozdiely medzi porovnateľným vozidlom z voľného trhu a oceňovaným vozidlom:
- počet odjazdených kilometrov: 208843 km

      - technická hodnota: 54,7234 % (zohľadnený prevádzkový režim, opravy a skutočný stav)
- hodnota mimoriadnej výbavy (upravená o zrážku zohľadňujúcu záujem na trhu): 50 €
- predpokladaná hodnota oceňovaného vozidla po korektúre za odlišný počet odjazdených km, odlišný
technický stav a  zostatkovú hodnotu mimoriadnej výbavy: 9 720,00 €
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5.1 Zrážky (vyjadrujúce prevádzkovú odlišnosť oceňovaného vozidla od vozidla z voľného trhu)
- spôsob prevádzkovania – taxi, autoškola, referentské vozidlo (5–20%): 5
- platnosť EK kratšia ako 6 mesiacov (5–10%): 0
- platnosť TK kratšia ako mesiac §115 ods.1 g) a ods. 2 zák. NRSR č.315/1996 Z.z. (5–15%): 0
- vozidlo nespôsobilé prevádzky (5–30%): 0
- nepreukázané servisné prehliadky resp. prevádzkový režim (5%): 0
- zásah do hlavných konštrukčných skupín, nekvalitne vykonaná oprava (5–20%): 0
- počet predošlých majiteľov (2% x počet majiteľov, max.10%): 0
- za každý plášť, ktorého hĺbka dezénu je pod 3 mm; za odlišný dezén, poškodený plášť, alebo neschválený
typ plášťa (0,5%): 0
- za nadmerný počet odjazdených kilometrov voči štatistickému priemeru na voľnom trhu (5–25%): 14
- sťažená predajnosť vozidla v dôsledku poškodení (5–15%): 0
- sťažená predajnosť jednoúčelového špeciálneho vozidla (10–20%): 0
- sťažená predajnosť za aktuálnu situáciu na trhu s ojazdenými vozidlami (5-15%): 5

.......................................................................................................................................................

Predpokladaná hodnota oceňovaného vozidla k rozhodnému dátumu

13.01.2010 predstavuje sumu:  7 390,00 €
(hodnota v € zaokrúhlená na celé desiatky €)

Predpokladaná hodnota vozidla zodpovedá hodnote porovnateľného vozidla z voľného trhu upravenej o
hodnotu mimoriadnej výbavy a vykonanú korektúru za rozdielny technický stav, technickú
spôsobilosť, odlišný kilometrový priebeh a o zrážky za prevádzkovú odlišnosť. Všetky vypočítané hodnoty sú
vrátane DPH 19%. Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

.........................................................................................................................................................

Vyhotovil: Ing. Ladislav Kiss
dňa: 18.01.2010

......................................................................
Podpis a pečiatka experta

kontroloval: Peter Mauer
......................................................................

Podpis a pečiatka experta
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