
1. A vizsgálat tárgya:

1 db Skoda Octavia Combi 2,0 CR TDI típusú tehergépkocsi műszaki felülvizsgálata, valamint 
belföldi forgalmi értékének meghatározása. 

2. A vizsgálat módszere:

A gépkocsi műszaki állapotát a Fedezet Kontroll Zrt. által felvett állapotfelmérés rögzítette. Az 
összegyűjtött adatok kiértékelése, szakvélemény készítése. 

A vizsgálat nem tartalmaz eredetiségvizsgálatot. Az értékelés készítésekor gyári kivitelű alváz- 
és motorszámot tételez fel, így amennyiben az eredetiségvizsgálat során az azonosító adatokban 
bárminemű hamisítás nyomai fedezhetők fel, a szakvéleményben kalkulált forgalmi érték nem 
érvényes. A szakvéleményben a bemutatott okiratok adatait használom. 

2.1. A forgalmi érték megállapítás szempontjai: 

Az értékelésnél az EUROTAX árkatalógusában szereplő típus-évjárat szerinti jelölt ár lett 
alapul véve, amely az alábbiak szerint került módosításra: 

- gépkocsi műszaki állapot
- műszaki állapot szerinti futásteljesítmény
- belföldi kereslet-kínálati árak

2.2. Az értékeléshez felhasznált segédanyagok: 

- napi hirdetési ajánlatok
- EUROTAX  Autó - Ident alvázszám értékelő program ( 2018 )
- EUROTAX Autó Érték Plusz használt autó értékelő program ( 2018. 03. verzió)
- EUROTAX javítási és alkatrész árkatalógus ( 2018 )

3. A vizsgálat ideje:

2018. március 09. 

4. A vizsgálat előírásai:

 6/1990. ( IV.12. ) számú KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba
helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

 A közúti közlekedés szabályairól szóló 2/1984. ( 01.29. ). számú KM-BM, valamint
a 4/1988. ( 06.30. ) KM-BM. együttes rendeletekkel módosított 1/1975. ( 02.05. )
KPM-BM együttes rendelete.

ismerd meg az autód 



252018octaviascoutmpx194.docx 2/17

5. A vizsgált gépkocsi azonosítása:

Típus: ............................................. SKODA OCTAVIA COMBI  2,0 CR TDI 
SCOUT  4x4 DSG 

Jelleg: ............................................. 5 ajtós zárt karosszériás kombi személygépkocsi 
Alvázszám: .................................... TMBLK9NE8F0071892 
Motorszám: .................................... CUN300360 
Motor típusa: .................................. 4 hengeres soros elrendezésű turbó diesel, Euro 6 
Hengerűrtartalom: .......................... 1 968 cm3 
Teljesítmény: ................................. 135 kW 
Gyártási év: .................................... 2014 
Első forgalomba helyezés ideje: .... 2014. szeptember 19. 
Szállítható személyek száma: ........ 5 fő 
Szín: ............................................... barna 
Futásteljesítmény ( km óra állása ): 71 763 km 
Forgalmi engedély száma: ............. HC 18626 
Eurotax kód: ................................... 7793D023 
Tulajdonos: .................................... Porsche Lízing és Szolgáltató Kft. 

Budapest, XIII. Fáy u. 27. 

5.1.  A gépkocsi széria felszereltsége: 

 ABS + ASR + ESP
 6 fokozatú DSG automata sebességváltó
 összkerékhajtás
 vezető- és utas oldali légzsák, oldallégzsákok elöl, függönylégzsákok elöl-hátul,

térdlégzsák a vezető oldalon
 2 db elektromosan állítható külső visszapillantó tükör alumínium borítással
 szervókormány
 tempomat
 fordulatszámmérő
 színes üveg
 indításgátló
 start/stop rendszer
 központi zár
 4 db elektromos ablakemelő
 2 zónás automata vezérlésű légkondicionáló
 esőszenzor + automatikusan bekapcsolódó első fényszórók
 belső tükör automatikusan sötétedik
 nappali menetfény
 2 db ködfényszóró elöl
 fényszórómosó
 5 db fejtámla
 osztott hátsó ülések
 fedélzeti számítógép
 bőr multifunkciós kormánykerék
 gyári Swing típusú MP3 CD-s rádió
 hátsó ablaktörlő
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 4 db 17 colos méretű könnyűfém keréktárcsa
 keréknyomás ellenőrző rendszer
 oldalsó védőlécek
 fekete tetőcsomagtartó sín

5.2.  A gépkocsi extra felszereltsége: 

 növelt teljesítményű generátor
 növelt kapacitású akkumulátor
 Simply Clever csomag
 sötétített üvegezés hátul körben
 230 V-os csatlakozás hátul
 ezüstszürke tetőléc
 fáradtságérzékelő szenzor
 fűthető ablakmosó fúvóka
 hegymenet asszisztens
 2 db hátsó oldallégzsák
 távolsági fényszóró asszisztens
 Bi-Xenon fényszórók, fényszórómosó, LED nappali menetfény, LED hátsó lámpák
 lábtér világítás elöl/hátul
 bőr/Alcantara kárpitozás
 2 db fűthető ülés elöl
 DAB rádióvétel
 Hi-Fi rendszer
 navigációs rendszer színes érintő képernyővel
 riasztó belső térvédelemmel
 Panoráma üvegtető
 parkolást segítő rendszer hátul
 szükségkerék pótkerék
 4 db 17 colos méretű Nivalis könnyűfém keréktárcsa
 metálfényezés
 krómozott oldal ablakkeretek

A gépkocsi évjárat szerinti eladási átlagára:  6 347 000.- HUF ( incl. ÁFA ) 
( a fenti felszereltségben, első forgalomba helyezés idejére és futásteljesítményre korrigálva ). 

A katalógusban levő árak az alábbi tulajdonságokkal rendelkező gépkocsikra vonatkoznak: 
 forgalombiztos, sérülésmentes, megfelelő műszaki állapotban levő
 az első forgalomba helyezéstől az első tulajdonos által használt
 legalább 1 év műszaki vizsgával rendelkező
 csak széria felszereltséggel rendelkező
 május hónapban forgalomba helyezett
 kategóriára jellemző átlagos futásteljesítményű
 szériaméretű és legalább 50% profilmélységű gumiabroncsokkal felszerelt
 teljes gyári kulcskészlettel rendelkező
 szervizkönyvvel rendelkező, márkaszervizben folyamatosan szervizelt
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6. A gépkocsi műszaki állapota:

A szemrevételezéses vizsgálat során megállapítottam, hogy a gépkocsi a korától és 
futásteljesítményétől elvárható szintnek megfelelő műszaki állapotban van. Esztétikai állapota 
megfelelő. 

A karosszéria festék rétegvastagságát digitális festék vastagságmérő műszerrel ellenőrizték. 
A mért adatokat a következő táblázat tartalmazza: 
A beírt értékek µm-ben értendők. ( piros: nagy javítás, sárga: újrafényezés, kis kittréteg, színtelen: gyári ) 

Jelenleg a karosszéria sérülésmentes.  
A vezető- és utastér durva szennyezettség nem tapasztalható. 

A motor működése megfelelő, olajszivárgás nem látható. A motoron szemrevételezéssel hiba 
nem érezhető. A sebességváltó kapcsolható. A műszerfal elektromos hibát nem jelez. 

A gumiabroncsok Continental gyártmányúak, 225/50R17 méretűek, a pontos állapotáról nem 
kaptam információt, ezért átlagosnak tekintem azt. 

A gépkocsi futásteljesítménye az értékelés alapjául szolgáló gépkocsi feltételezett 
futásteljesítményétől 3 487 km-rel alacsonyabb. 

A gépkocsi hazai műszaki vizsgája 2018. szeptember 19-ig érvényes. 

A gépkocsi elektronikusan vezetett szervizkönyvvel rendelkezik.  

A gépkocsi 2 db gyári indítókulccsal rendelkezik, de a helyszínen csak 1 db-ot tudtak bemutatni. 
Elmondás alapján a másik kulcs a Porsche Lízing Kft. telephelyén van. 

A forgalmi engedély alapján a jármű az első tulajdonos birtokában van. 

A tárgyi gépkocsi vonatkozásában az értékelő program a napi ajánlatoktól alacsonyabb 
átlagárat közöl. A kalkulációban ezt a tényt figyelembe vettem. 
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B 127 B 103 B 125 J - 

B 139 B 116 B 146 B - 
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7. A gépkocsi forgalmi értéke:

A gépkocsi jelenlegi eladási ára a fent leírtakat figyelembe véve: 

 alapár.....…....................….........…......: 6347000 
 állapot...........................(   0%)......…...: 0 
 műszaki vizsga.............(   0%).......…..: 0 
 futásteljesítmény….......(   0%).............: 0 
 gumiabroncsok.....................................: 0 
 extrák....( *-gal nem jelölve )................: 0 
 piaci keresettség……...( +10% )…..…: 634700 

Összesen: 6981700.- Ft 

hatmillió - kilencszáznyolcvanegyezer - hétszáz    magyar forint (incl. ÁFA). 

A gépkocsi vételi ára a fenti kalkuláció alapján: 

6 240 000.- Ft ( incl. ÁFA ). 
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