
Stanovení ceny motorového vozidla VW Polo 1, 0 RZ  1J2 4082
Vozidlo v době prohlídky pojízdné, vizuálně výrazněji nepoškozené 

Cenové údaje včetně DPH.

Úkolem znalce bylo zjištění orientační  ceny níže popsaného motorového vozidla pro účely jeho prodeje.
K tomuto účelu byl zpracovateli  předána kopie technického průkazu vozidla a základní popis stavu sdělený držitelem vozidla.
Ke zpracování ocenění dále použita krátká vizuální prohlídka vozidla a informativní zkušební jízda dne 13.května 2022  
(atm. podmínky: jasno,beze srážek, teplota cca 20 º C). 

Značka a typ: Volkswagen Polo III 
(1994-2000) 1,0 MPi 37 kW

RZ:  1J2 4082 Barva: tm. modrá

Původ: dovoz (A) 2002 Tachometr: 137 682 1.registrace: 6/2000

VIN WVWZZZ6NZYD540760 Číslo TP:AP 576847 Počet držitelů:4 v ČR

Servisní knížka     posl. záznam  --- STK do 11/2023 Zkušební jízda   

Výbava: 5R manuální převodovka, centrální zamykání, 2 x airbag, ABS, plechové disky, rádio
Počet klíčů: 1

Motor:  studený start bez vnějšího zdroje bez většího problému, teplý start po ohřátí dobrý, běh 
motoru  pravidelný,výkon motoru subjektivně nesnížený, únik provozních kapalin v motorovém 
prostoru vizuálně neshledán, chladicí kapalina vizuálně v dobrém stavu bez zjevných známek 
kontaminace olejem či úniku.
Převodovka:  manuální 5R řazení –  v rámci krátké zkušební jízdy bez problémů.
Karoserie: obvyklé oděrky z provozu, rozsáhlejší poškození od krup (střecha,víko motorového 
prostoru) koroze – prahy, lemy karoserie, LP blatník po výměně v černé barvě, na PP blatníku 
koroze lemu zatřena barvou.
Podvozek a brzdy: obložení přední  cca 50 %, zadní brzdy bubnové nebylo možno zkontrolovat, 
opotřebené tlumiče, zvýšené vůle na podvozku úměrné ujetým km, účinnost brzd při zkušební 
jízdě uspokojivá. Koroze podvozku odpovídá cca stáří vozidla.
Pneu: přední/zadní 165/70 R13 P Kormoran (zimní) cca 4 mm, zadní Vraník (zimní protektor) cca
8 mm
Interiér,ovladače,příslušenství: funkčnost základních prvků ovládání vyzkoušena
(zamykání,stěrače, ostřikovače, osvětlení)  
Nesvítí pravé brzdové světlo.

Diagnostika
OBD2: kontrolka motoru nesvítí, 1 chybové hlášení P0321
 (pravděpododobně vadné čidlo ), readiness kódy OK
Pokročilá: 
motor – větší množství sporadických a historických chyb (výpadky spalování, poklesy
napětí)
airbagy – jen pokles napětí (vybité aku)
ABS – bez chybových hlášení

Akumulátor: test aku zátěžovým testerem – zbytková životnost 20 %, vyšší vnitřní
odpor cca 15 mΩ - aku na výměnu. 
Dobíjecí soustava v pořádku.

Zhodnocení:  pojízdné více opotřebené starší vozidlo s STK platnou do 11/2023  s 
karoserií poškozenou kroupami (kosmetická vada, s ohledem na zůstatkovou cenu vozu
však  ekonomicky neřešitelná), na více místech již viditelně zasaženo korozí.

Aktuálně nutný běžný servis v rozsahu alespoň výměny oleje v motoru,doporučena 
výměna zapalovacích svíček.

Odhad možné tržní ceny : 18 000,- Kč

16. květen 2022 Ing. Vladimír Tylšar, znalec, tel. 603 514448 
www.dobreojetiny.cz
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