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Wpływ kompletacji wyposa-
Na wartość rynkową samochodu wpływa wiele czynników, z których najważniejsze to: zakres kompletacji wyposażenia, prze-
bieg, rodzaj silnika, pochodzenie, liczba dotychczasowych właścicieli, bezwypadkowość, a niekiedy również kolor nadwozia. 
– ROBERT KULCZYK.

Można powiedzieć, iż zakres kompletacji 
wyposażenia pojazdu ma znaczący wpływ 
na wartość rynkową pojazdu. Każda wer-
sja samochodu określonej marki i modelu 
posiada inny zakres kompletacji wyposa-
żenia standardowego. Przez wyposażenie 
standardowe należy rozumieć komple-
tację wyposażenia pojazdu, przyjętą jako 
standardową przez producenta dla okre-
ślonej wersji samochodu. 

STANDARDOWE CZY DODATKOWE?
W komputerowym systemie INFO-EKS-
PERT dla wielu pojazdów znajdziemy 
kompletację wyposażenia standardowego 
wycenianego pojazdu oraz wyposażenia 
dodatkowego, jakie może być zamonto-
wane w danym pojeździe.

Wyposażenie pojazdu może powodować 
powiększenie wartości tylko wówczas, gdy:

➜ nie należy do wyposażenia seryjnego 
(standardowego) danego modelu po-
jazdu,

➜ jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia 
swojej funkcji.

Wyposażenie ponad standardowe zwiększa 
wartość nowego samochodu często o kilka, 
kilkanaście lub więcej procent, lecz w przypadku 

samochodów starszych wpływ jego jest niewiel-
ki. Oznacza to, że im bogatsza wersja przy 
zakupie nowego samochodu, tym więcej 
będzie tracić na wartości w przyszłości. 

W procesie wyceny zawsze należy od-
dzielić wyposażenie dodatkowe od stan-
dardowego. Podstawą  do uznania wypo-
sażenia za ponad standardowe powinno 
być ustalenie kompletacji pojazdu ujętej 
w katalogach wartości rynkowych pojaz-
dów i odpowiadającej przyjętej wartości 
bazowej (katalogowej) określonej wersji. 
INFO-EKSPERT w swoich katalogach 
bazowych wartości rynkowych oraz ba-
zach danych programu komputerowego 
określa kompletację standardową i ponad 
standardową pojazdów na podstawie 
zestawień wyposażenia producenta lub 
dealera, zgodnych z datą produkcji pojaz-
dów fabrycznie nowych. Dla pojazdów 

nie oferowanych w Polsce w stanie no-
wym (z importu prywatnego) standard 
wyposażenia powinien odpowiadać, lub 
być zbliżony, do kompletacji pojazdów 
oferowanych do sprzedaży w kraju ich 
pochodzenia. Dla niektórych grup pojazdów, 
sprzedawanych w ramach ofert indywidualnych 
kierowanych do konkretnego odbiorcy, nie 
występuje typowa kompletacja standardowa 
producenta. Taki stan dotyczy między inny-
mi autobusów, samochodów ciężarowych 
dużej ładowności, naczep itp. Dla takich 
pojazdów kompletacja standardowa wy-
posażenia jest zbliżona do najczęściej ofe-
rowanej kompletacji nowych pojazdów. 

Kompletację wyposażenia wycenianego 
pojazdu należy zweryfikować ze stanem
faktycznym. Wielkość korekty wartości 
bazowej pojazdu używanego, związanej 
z wyposażeniem pojazdu w określony 
element dodatkowego wyposażenia zwy-
kle określa się w procentach. Wartość sa-
mochodu nowego, do którego zamonto-
wano element wyposażenia dodatkowego 
wyznaczamy sumując cenę pojazdu fa-
brycznie nowego i cenę danego elementu 
wyposażenia. Gdy posiadamy informację 
o cenie pojazdu nowego i cenie elementu 
dodatkowego możemy ustalić, o jaki pro-
cent została podwyższona cena pojazdu 
z tytułu zamontowania dodatkowego 
elementu wyposażenia w stanie nowym. 
Przykładowo, jeżeli do samochodu marki 
Toyota Corolla, którego cena w stanie 
nowym wynosi 65,5 tys. zł zamontujemy 
autoalarm o wartości 1,2 tys. zł, to będzie 
to oznaczać, że powiększymy cenę nowe-
go pojazdu o procentowy wskaźnik war-
tości elementu wyposażenia wynoszący 
1,83%. Posiadając procentowy wskaźnik 
wartości elementu wyposażenia dla pojaz-
du nowego, możemy łatwo wycenić po-
jazd z tym wyposażeniem w późniejszym 
okresie jego eksploatacji. 

WIELKOŚĆ KOREKTY
Wyposażenie dodatkowe ulega z reguły 
szybszej amortyzacji niż pojazd w kom-
pletacji standardowej. Z tego względu, 
przy wyliczaniu wielkości korekty należy 
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uwzględnić zwiększoną amortyzację 
wyposażenia dodatkowego. Zjawisko to 
odzwierciedla współczynnik zwiększonej 
amortyzacji. Charakter zmienności jego 
w czasie przedstawiono na rysunku nr 1.

Wielkość korekty z tytułu elementu 
wyposażenia dodatkowego w pojeździe 
kilkuletnim określamy mnożąc procen-
towy wskaźnik wartości tego elementu 
wyposażenia w nowym pojeździe przez 
współczynnik zwiększonej amortyzacji 
odpowiedni dla wieku pojazdu (wykres 
rys 1). Przykładowo dla wymienionego 
wcześniej samochodu Toyota Corolla 
wskaźnik korekty z tytułu wyposażenia 
dodatkowego w autoalarm, po dwóch 
latach będzie iloczynem wskaźnika dla 
pojazdu nowego – 1,83% oraz współ-
czynnika zwiększonej amortyzacji, który 
dla pojazdu 2-letniego wynosi 0,68. Su-
maryczny wskaźnik procentowy z tytułu 
wyposażenia samochodu Toyota Corolla 
w autoalarm wynosi: 

1,83% x 0,63=1,24%. 
Aby uzyskać wartość korekty z tytułu wy-
posażenia dodatkowego pojazdu wskaźnik 
procentowy z tytułu określonego wypo-
sażenia mnożymy przez aktualną wartość 
bazową pojazdu powiększoną o korektę 
dotyczącą daty pierwszej rejestracji. Gdy 
elementów wyposażenia dodatkowego 
jest więcej wskaźniki dla poszczególnych 
elementów sumujemy.

Fakt zamontowania wyposażenia dodat-
kowego później niż na początku eksplo-
atacji ma znaczenie tylko przez pewien 
czas. Po kilku latach użytkowania tego 
wyposażenia, z punktu widzenia poten-
cjalnego nabywcy, zaciera się różnica 
pomiędzy tym wyposażeniem, a analo-
gicznym wyposażeniem zamontowanym 
w nowym pojeździe. Za właściwy dla 

uznania braku wpływu na wartość ustala 
się okres pięciu lat. W okresie pięciu lat 
użytkowania zamontowanego wyposa-
żenia dodatkowego korekta wartości z 
tego tytułu podlega systematycznej ob-
niżce tak, by po zakończeniu tego okresu 
osiągnąć wartość odpowiadającą zamon-
towaniu analogicznego wyposażenia w 
nowym pojeździe.

Po upływie pięcioletniego okresu użyt-
kowania wyposażenia w pojeździe szaco-
wanie korekty za określone wyposażenie 
odbywa się tak, jak dla elementu dodat-
kowego wyposażenia użytkowanego od 
początku eksploatacji pojazdu.
Gdy wyposażenie dodatkowe stanowi 

kompletny zespół specjalizujący pojazd 
(np.: żuraw, nadwozie specjalizowane lub 
specjalne itp.), nie stosuje się współczyn-
nika zwiększonej amortyzacji. Amortyza-
cja takiego wyposażenia może przebiegać 
w inny sposób niż amortyzacja pojazdu, 
na którym jest ono zamontowane. Przy 
wycenie pojazdów występują przypadki uboższej 
kompletacji pojazdu niż wyposażenie standar-
dowe, lub niesprawności części wyposażenia 
standardowego. Według zasad jak dla wypo-
sażenia dodatkowego, dokonujemy wtedy 
korekty ujemnej z tytułu braków wyposa-
żenia standardowego. 

Program do wyceny wartości pojazdów 
firmy INFO-EKSPERT umożliwia do-
danie do wyposażenia standardowego 
wyposażenia dodatkowego jak również 
uwzględnienie braków elementów kom-
pletacji standardowej, automatycznie 
wyznaczając korektę wartości pojazdu 
wycenianego.

Kolejne etapy procesu wyceny samo-
chodu oraz stosowane korekty wartości 
pojazdu i metody szacowania wartości 
rynkowej przedstawione zostaną w na-
stępnych artykułach. ❏
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Wybór elementów kompletacji wyposażenia wycenianego pojazdu.

Korekta z tytułu zamontowania wyposażenia dodatkowego uwzględniająca współczynnik 
zwiększonej amortyzacji wyposażenia „w” w systemie INFO-EKSPERT (samochód dwuletni).


