Cennik dla Klientów indywidualnych
na usługi rzeczoznawcze DEKRA
nr WA/03/2022

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)

664,52

DEK-I/WPO/100

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

501,84

DEK-I/WPO/200

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

590,40

DEK-IWPO/201

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

757,68

DEK-I/WPC

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

590,40

DEK-I/WPCA

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

757,68

DEK-I/WPN

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

590,40

Naczepy i przyczepy – cysterny, specjalistyczne

757,68

524,00
408,00
480,00
616,00
480,00
616,00

DEK-I/WPNS

480,00
616,00

Wyceny maszyn rolniczych i wózków widłowych
DEK–I/WMRW100

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

757,68

DEK–I/WMRW250

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

880,68

DEK–I/WMRW500

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

1046,73

DEK– I/WMRW501

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

1215,24

616,00

716,00

851,00

988,00
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Wyceny pozostałych maszyn i urządzeń
DEK-I/WM50
DEK-I/WM100
DEK-I/WM250
DEK-I/WM500
DEK-I/WM1000

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 500.000 zł- 1000 000 Zł

757,68
616,00

1014,75
825,00

1285,35
1045,00

1826,55
1485,00

2232,45
1815,00

DEK-I/WM1500

Wycena wartości maszyny (z wyjątkiem maszyny rolniczej/wózka widłowego)
o wartości 1 000 000 zł – 1 500 000 zł

2638,35
2145,00

DEK-I/WM1501

Wycena wartości maszyny (z wyjątkiem maszyny rolniczej/wózka widłowego)
o wartości pow. 1 500.000 zł

Cena ustalana
indywidualnie

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
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
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

492,00
400,00

660,51
537,00

829,02
674,00
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Ocena stanu technicznego poj. o dmc do 3,5 t + kosztorys naprawy
DEK-I/OST/KN/100

DEK-I/ OST/KN/200

DEK-I/ OST/KN201

DEK-i2i/ OST/KN

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
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
Zdalne oględziny pojazdu w systemie DEKRA i2i. Ocena stanu technicznego poj. o
dmc do 3,5 t - obejmuje identyfikację poj. oraz listę ewentualnych uszkodzeń wg
Eurotax oraz kosztorysem naprawy Eurotax

546,12
444,00

713,40
580,00

880,68
716,00

227,55
185,00

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

669,12
544,00

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

837,63
681,00

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
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

333,33
271,00

501,84
408,00

DEK-I/WKN11

Weryfikacja kosztorysu/rachunku na kwotę powyżej 10.000 zł

DEK-I/WKN100

Oględziny pojazdu o dmc do 3,5t o wartości do 100 000 zł, weryfikacja

669,12
544,00

533,82

kosztorysu/rachunku
DEK-I/WKN200

434,00

Oględziny pojazdu o dmc do 3,5t o wartości do 200 000 zł, weryfikacja

669,12

kosztorysu/rachunku
DEK-I/WKN201

544,00

Oględziny pojazdu o dmc do 3,5t o wartości pow. 200 000 zł, weryfikacja
kosztorysu/rachunku

804,42
654,00

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)
Wizja lokalna miejsca zdarzenia i wykonanie dokumentacji fotograficznej

od 1092,24
888,00

od 757,68
616,00

Przeprowadzenie pomiarów i wykonanie planu miejsca zdarzenia

od 1092,24
888,00

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 1339,47
1089,00

przebiegu

zdarzenia

od 1843,77
1499,00

Inne
DEK-I/INN

Na podstawie ilości godzin pracy rzeczoznawcy PLN/rbg.

198,03
161,00
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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 55,00
zł (netto) / 67,65 zł (brutto), a w przypadku wysyłki 1 egz. ekspertyzy listem poleconym zostanie doliczone dodatkowo 10,50 zł
(netto) / 12,92 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 27,50 zł (brutto) / 22,36 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.

6.

Określony w cenniku poziom cen dotyczy ekspertyz sporządzanych w oparciu o metodologię i standardy wykonywania tego typu
opracowań obowiązujące w Polsce. Jeżeli ekspertyza jest wykonywana pod kątem wykorzystania np. w procesie uzyskania
odszkodowania / likwidacji szkody w Niemczech, cena za usługę jest określana indywidualnie w oparciu o uzgodnienia ze
zleceniodawcą, uwzględniając rozmiar i wysokość szkody, poniesione nakłady czasowe, wynikające z konieczności
zastosowania metodologii oraz standardów obowiązujących w tych procesach oraz środki finansowe związane z pozyskaniem
danych technicznych oraz innych niezbędnych informacji z rynku niemieckiego, a także konsultacji eksperckich oraz tłumaczeń.
Warunki realizacji określono w Regulaminie realizacji usług rzeczoznawczych
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