Cennik dla Klientów indywidualnych
na usługi rzeczoznawcze DEKRA
nr WA/02/2015 (Warszawa)
Rodzaj usługi

Kod zlecenia

Honorarium
(bez kosztów
dojazdu)

zł (brutto)

Wyceny pojazdów
DEK-I/WPO/100

Samochody o dmc do 3,5 t, ciągniki rolnicze o wartości do 100.000 zł

338,25

DEK-I/WPO/200

Samochody o dmc do 3,5 t, ciągniki rolnicze o wartości od 100.001 zł – 200.000 zł

430,50

DEK-IWPO/201

Samochody o dmc do 3,5 t, ciągniki rolnicze o wartości pow. 200.000 zł

553,50

DEK-I/WPC

Samochody o dmc pow. 3,5 t (nie dot. poj. z zabudowami oraz autobusów)

430,50

DEK-I/WPCA

Samochody o dmc pow. 3,5 t z zabudową specjalną (np. cysterna, silos, dźwig),
autobusy

553,50

DEK-I/WPN

Naczepy i przyczepy skrzyniowe/kurtynowe/kontenerowe – z wyjątkiem cystern
oraz naczep/przyczep specjalistycznych

430,50

DEK-I/WPNS

Naczepy i przyczepy – cysterny, specjalistyczne

553,50

Wyceny maszyn i urządzeń
DEK-I/WM50
DEK-I/WM100
DEK-I/WM250
DEK-I/WM500
DEK-I/WM501

Wycena wartości maszyny o wartości 50.000 zł
Wycena wartości maszyny o wartości 50.001-100.000 zł
Wycena wartości maszyny o wartości 100.001-250.000 zł
Wycena wartości maszyny o wartości 250.001-500.000 zł
Wycena wartości maszyny o wartości pow. 500.000 zł

553,50
676,50
1045,50
1845,00
Cena ustalana
indywidualnie

Ocena stanu technicznego poj. o dmc do 3,5 t

DEK-I/OST/100

Ocena stanu technicznego poj. o dmc do 3,5 t o wartości do 100.000 zł
- obejmuje identyfikację poj. oraz listę ewentualnych uszkodzeń wg Eurotax
wraz z badaniem gr. pow. lakierowej

362,85

DEK-I/OST/200

Ocena stanu technicznego poj. o dmc do 3,5 t o wartości od 100.001 zł -200.000 zł
- obejmuje identyfikację poj. oraz listę ewentualnych uszkodzeń wg Eurotax
wraz z badaniem gr. pow. lakierowej

485,85

DEK-I/OST/201

Ocena stanu technicznego poj. o dmc do 3,5 t o wartości pow. 200.000 zł
- obejmuje identyfikację poj. oraz listę ewentualnych uszkodzeń wg Eurotax
wraz z badaniem gr. pow. lakierowej

608,85
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Ocena stanu technicznego poj. o dmc do 3,5 t + kosztorys naprawy

DEK-I/OST/KN/100

Ocena stanu technicznego poj. o dmc do 3,5 t o wartości do 100.000 zł
- obejmuje identyfikację poj. oraz listę ewentualnych uszkodzeń wg Eurotax
wraz z badaniem gr. pow. lakierowej oraz kosztorysem naprawy Eurotax

399,75

DEK-I/ OST/KN/200

Ocena stanu technicznego poj. o dmc do 3,5 t o wartości od 100.001 zł -200.000 zł
- obejmuje identyfikację poj. oraz listę ewentualnych uszkodzeń wg Eurotax
wraz z badaniem gr. pow. lakierowej oraz kosztorysem naprawy Eurotax

522,75

DEK-I/ OST/KN201

Ocena stanu technicznego poj. o dmc do 3,5 t o wartości pow. 200.000 zł
- obejmuje identyfikację poj. oraz listę ewentualnych uszkodzeń wg Eurotax
wraz z badaniem gr. pow. lakierowej oraz kosztorysem naprawy Eurotax

645,75

Ocena stanu technicznego poj. o dmc pow. 3,5 t
DEK-I/OST(C)

Ocena stanu technicznego poj. o dmc pow. 3,5 t obejmuje identyfikację poj.
oraz listę ewentualnych uszkodzeń

492,00

Ocena stanu technicznego poj. o dmc pow. 3,5 t + kosztorys naprawy Audatex/manualny

DEK-I/OST(C)/KN(A)

Ocena stanu technicznego poj. o dmc pow. 3,5 t obejmuje identyfikację poj.
oraz listę ewentualnych uszkodzeń + kosztorys naprawy Audatex lub manualny

615,00

Opinia techniczna dot. uszkodzenia elementu/zespołu w pojeździe
DEK-I/OT/PA

Opinia techniczna dot. uszkodzenia elementu/zespołu w poj. (honorarium nie
zawiera kosztów skorzystania ze stanowiska diagnostycznego oraz aparatury
specjalistycznej)

Cena ustalana
indywidualnie

Oceny stanu technicznego maszyny/urządzenia
DEK-I/OT/PAM

Ocena stanu technicznego maszyny/urządzenia

Cena ustalana
indywidualnie

Weryfikacje kosztorysu / rachunku
DEK-I/WKN5

Weryfikacja kosztorysu/rachunku na kwotę do 5.000 zł

DEK-I/WKN10

Weryfikacja kosztorysu/rachunku na kwotę od 5.001 zł – 10.000 zł

DEK-I/WKN11

Weryfikacja kosztorysu/rachunku na kwotę powyżej 10.000 zł

246,00
369,00
492,00
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Ekspertyzy z zakresu ruchu drogowego i analiz wypadków

DEK-I/RD/ZU
DEK-I/RD/WL
DEK-I/RD/PMZ

Weryfikacja zakresu i charakteru uszkodzeń (analiza
i fizycznej uszkodzeń oraz deklarowanych okoliczności)

korelacji

geometrycznej
od 799,50

Wizja lokalna miejsca zdarzenia i wykonanie dokumentacji fotograficznej

od 553,50

Przeprowadzenie pomiarów i wykonanie planu miejsca zdarzenia

od 799,50

DEK-I/RD/ACP

Analiza
czasowo-przestrzenna
prawdopodobnego
(w tym wersji podanych przez uczestników/świadków)

DEK-I/RD/RZ

Rekonstrukcja/ symulacja najbardziej
(lub możliwych wariantów jego przebiegu)

prawdopodobnego

przebiegu

przebiegu

zdarzenia

od 984,00

zdarzenia

od
1.353,00

Inne
Na podstawie ilości godzin pracy rzeczoznawcy

DEK-I/INN

123,00/rbg.

Uwagi do Cennika
1.

Termin realizacji zlecenia jest indywidualnie ustalany ze Zleceniodawcą i podawany w formularzu zlecenia. Jeżeli inaczej
nie ustalono wynosi: 1 dzień rob. od daty uiszczenia opłaty za zlecenie na przeprowadzenie oględzin, do 2 dni rob. na
opracowanie ekspertyzy w przypadku zleceń wycen standardowych pojazdów. W pozostałych przypadkach termin ustalany
indywidualnie.

2.

W przypadku wyceny maszyn, urządzeń i linii technologicznych podane kwoty mają charakter szacunkowy.

3.

Koszty dojazdu określane na podstawie ilości przejechanych km (dojazd do miejsca oględzin i powrót) oraz stawki za 1km
za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych (pojemność silnika powyżej 900 ccm) lub dla oględzin
wykonywanych na terenie miast, w którym znajduje się Biuro/Oddział DEKRA w postaci ryczałtu 25 zł (brutto).

4.

Koszt ekspertyzy dla kodu zlecenia DEK-I/OT/PA nie zawiera kosztów związanych z korzystaniem z linii diagnostycznej,
stanowiska diagnostycznego lub aparatury kontrolno-pomiarowej.

5.

Jeżeli w ekspertyzie nie podano inaczej, rok produkcji jest określany w oparciu o dostępną dokumentację, oględziny
pojazdu i nie jest potwierdzany u producenta pojazdu.

Warunki realizacji zlecenia
1.

Warunkiem podjęcia się przez DEKRA Polska realizacji zlecenia, w tym dochowania terminu jego realizacji jest uiszczenie
honorarium w pełnej wysokości.

2.

Wynagrodzenie za usługę płatne jest w pełnej wysokości przed wykonaniem ekspertyzy.

3.

W przypadku kodu zlecenia DEK-I/OT/PA, Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat związanych
z wykorzystaniem stanowiska diagnostycznego, urządzeń pomiarowych, etc. niezbędnych do sporządzenia ekspertyzy

4.

W przypadku rezygnacji ze sporządzenia ekspertyzy dokonanej:
a.

przed udaniem się Rzeczoznawcy na miejsce oględzin, zwrot honorarium następuje po potrąceniu opłaty
manipulacyjnej w wysokości 50 zł (netto) / 61,50 zł (brutto).

b.

bezpośrednio po dokonaniu przez Rzeczoznawcę oględzin obiektu, przekazanej Rzeczoznawcy na miejscu
oględzin, zwrot honorarium następuje w wysokości 50% uiszczonego honorarium z potrąceniem kosztów
przejazdu – jeżeli nie są osobno płatne; w przypadku kosztów przejazdu płatnych osobno nie podlegają one
zwrotowi

c.

w pozostałych przypadkach, z wyjątkiem określonych w ust. a i b, zwrot honorarium nie przysługuje; warunkiem
koniecznym do uzyskania zwrotu honorarium jest złożenie rezygnacji w formie pisemnej oraz uzyskanie
potwierdzenia na jej kopii
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