Cennik dla Klientów indywidualnych
na usługi rzeczoznawcze DEKRA
nr WA/04/2019
Rodzaj usługi

Kod zlecenia

Honorarium
(bez kosztów
dojazdu)

zł (brutto)
zł (netto)

Wyceny pojazdów
DEK-I/WPO-E

Pojazdy o dmc do 3,5 t (napęd elektryczny/hybrydowy)

532,59

DEK-I/WPO/100

Pojazdy o dmc do 3,5 t (napęd spalinowy) o wartości do 100.000 zł

414,51

DEK-I/WPO/200

Pojazdy o dmc do 3,5 t o wartości od 100.001 zł – 200.000 zł

487.08

DEK-IWPO/201

Pojazdy o dmc do 3,5 t o wartości pow. 200.000 zł

626,07

DEK-I/WPC

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

487,08

DEK-I/WPCA

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

626,07

DEK-I/WPN

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

487,08

Naczepy i przyczepy – cysterny, specjalistyczne

626,07

433,00
337,00
396.00
509,00
396,00
509,00

DEK-I/WPNS

396,00
509,00

Wyceny maszyn rolniczych i wózków widłowych
DEK–I/WMRW100

Wycena wartości maszyny rolniczej (ciągnik, kombajn, etc.) / wózka widłowego
o wartości do 100 tys. zł

626,07

DEK–I/WMRW250

Wycena wartości maszyny rolniczej (ciągnik, kombajn, etc.) / wózka widłowego
o wartości 100 001 -250 000 zł

728,16

DEK–I/WMRW500

Wycena wartości maszyny rolniczej (ciągnik, kombajn, etc.) / wózka widłowego
o wartości 250 001 500 000 zł

865,92

DEK– I/WMRW501

Wycena wartości maszyny rolniczej (ciągnik, kombajn, etc.) / wózka widłowego
o wartości pow. 500 tys. zł

1003,68

509,00

592,00

704,00

816,00

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

Wycena wartości maszyny (z wyjątkiem maszyny rolniczej/wózka widłowego)
o wartości 50.000 zł
Wycena wartości maszyny (z wyjątkiem maszyny rolniczej/wózka widłowego)
o wartości 50.001-100.000 zł
Wycena wartości maszyny (z wyjątkiem maszyny rolniczej/wózka widłowego)
o wartości 100.001-250.000 zł
Wycena wartości maszyny (z wyjątkiem maszyny rolniczej/wózka widłowego)
o wartości 250.001-500.000 zł
Wycena wartości maszyny (z wyjątkiem maszyny rolniczej/wózka widłowego)
o wartości pow. 500.000 zł

626,07
509,00

763,83
621,00

1179,57
959,00

2063,94
1678,00
Cena ustalana
indywidualnie

Strona 1 z 3

Cennik na usługi rzeczoznawcze DEKRA
nr WA/04/2019
Ocena stanu technicznego poj. o dmc do 3,5 t

DEK-I/OST/100

DEK-I/OST/200

DEK-I/OST/201

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

407,13

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

546,12

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

685,11

331,00

444.00

557,00

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

DEK-I/ OST/KN/200

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
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

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

DEK-I/OST/KN/100

451,41
367,00

589,17
479,00

728,16
592,00

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

553,50
450,00

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

692,49
563,00

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

DEK-I/OT/PAM

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

Cena ustalana
indywidualnie

Cena ustalana
indywidualnie
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Oceny stanu technicznego maszyny/urządzenia
Ocena stanu technicznego maszyny/urządzenia

DEK-I/OT/PAM

Cena ustalana
indywidualnie

Weryfikacje kosztorysu / rachunku
Weryfikacja kosztorysu/rachunku na kwotę do 5.000 zł

DEK-I/WKN5

275,52
224,00

DEK-I/WKN10

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

414,51

DEK-I/WKN11

Weryfikacja kosztorysu/rachunku na kwotę powyżej 10.000 zł

553,50

337,00
450,00

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 korelacji geometrycznej
i fizycznej uszkodzeń oraz deklarowanych okoliczności)

od 902,82

Wizja lokalna miejsca zdarzenia i wykonanie dokumentacji fotograficznej

od 626,07

734,00

509,00

Przeprowadzenie pomiarów i wykonanie planu miejsca zdarzenia

od 902,82
734,00

DEK-I/RD/ACP

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

DEK-I/RD/RZ

Rekonstrukcja/ symulacja najbardziej prawdopodobnego
(lub możliwych wariantów jego przebiegu)

przebiegu

zdarzenia

od 1107,00
900,00

przebiegu

zdarzenia

od 1523,97
1239,00

Inne
DEK-I/INN

Na podstawie ilości godzin pracy rzeczoznawcy

163,59/rbg.
133,00/rbg

Uwagi do Cennika
1.

Honorarium za ekspertyzę obejmuje jej dostarczenie na podany przez Zleceniodawcę adres email w formie elektronicznej (plik
PDF). W razie konieczności otrzymania ekspertyzy w formie wydruku kolorowego (format A4), doliczona zostanie opłata 50,00
zł (netto) / 61,50 zł (brutto), a w przypadku wysyłki 1 egz. ekspertyzy listem poleconym zostanie doliczone dodatkowo 9,50 zł
(netto) / 11,69 zł (brutto)..

2.

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) / 20,33 zł (netto).

3.

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

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 określono w Regulaminie realizacji usług rzeczoznawczych
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