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Espoo, 17.4.2018

Tarkastus pöytäki rj a lyhyt
Numero: F|964

1 . Toimeksianto (Auftrag)

Saimme Jussi Suloselta toimeksiannon tarkastaa kohdassa neljä määritelty auto.
Tavoitteena oli selvittää auton tämän hetkinen markkina- ja vakuutusarvo lyhyessä
tarkastuksessa

l6rkastaja Ans;

2. Tarkastus (Besic

Tarkastuksen suoritti om 8 tarkastaja Anssi

Jussi Sulonen

Jalavatie 11 B
01360 Vantaa

3. Aitous

Classic Data

Classic Data Finland
Anssi Juutilainen
Karhusuonkuja 36
02810 Espoo

rsrn lla Alastarolla hyvissä
kävi sillä kaksi päivää

Juutilai nen. Tarkastus
va laistusolosu hteissa.

n

myöhemmin Vantaalta Oulu saa tarvittaessa lisää kuvia
sähköisessä muodossa. Tätä dokumenttia voidaan myöhemmin täydentää
leimatuilla irtolehdillä.

Auto on tuotu Sveitsistä Suomeen vuonna 2004. Auton kantakortti ja huoltovihko
tukevat tätä, alunperin auto on hankittu sveitsiläiselle Oy:lle, jonka nimestä ei
kuitenkaan saa selvää huoltokirjan kansilehdeltä. Sveitsiläisomistaja on ollut Rene
Frej St. Gallenistä. Suomessa auton ensimmäinen omistaja on ollut Olli Paajanen
Lappeenrannasta. Auto on museorekisteröity 18.5.2017 SAHK:n toimesta.
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Kantakortti Huoltokirja, kaikki huollot
km-lukemaan 59.259 km asti.
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4. Perustiedot (Nationalen)

Valmistaja:

Tvvppi:

Kori:

Runkonumero:

Valmistuspäivä:

Moottori:

Kuutiotilavuus:

Teho:

Väri:

Mittarilukema:

Rekisterinumero:

Renkaat:

Tiedot on saatu ajoneuvon riaalista ja luettu ajoneuvosta.

Mercedes-

500 sEC (c126)

Coup6

WDBl 260441 A2011 1 0 (luettu rintapellistä)

1 986

8-sylinteri nen V-moottori

4973 ccm

164 kW

199 sinimusta metalliväri, sisällä vaalean harmaa nahka

161540 km

GGG-851

21

4
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5. Varustelu (Ausstattung)

ilmastointi
nahkaverhoilu
sähköiset ikkunannostimet 4
sähköiset peilit
ku ljettajan penkki mu isti pai koi I la, apu ku ljettajan säh kösäädöi I lä
takalasin lämmitys ilman raitoja
lampunpesimet (huomio, uudet sulat todella kalliita)
teräspeltinen kattoluukku sähköisil lä nosto- ja avaustoiminnoilla
takalasin verho (rattaat kuivuneet?)
vakionopeussäädin
kaksi ulkopeiliä
turvavyöt edessä ja takana

varapyörä, tunkki ja työkalut

a

Varusteluettelo ei pyri

6. Kuntoluokittel

Lyhyeen ta
huomioita:

a

a

,ja Anss,

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

ku tarkastus, mutta tässä on muutamia

e 2032

suorat kyljet
erinomainen maalaus
ei ruostetta
hattuhyllyn alapuolinen rakenne, tunkin reiät sivupalkeissa, tavaratilan kansi
lokasuoj ien kaaret, sisälattiat ja tavarati la moitteettomat
sisälattiat moitteettomat mattojen alla
sävyte$t lasit
erittäin siisti moottoritila
moottoritilan punaiset johtimet voisi korvata mustilla
sivuvilkut tarvike-malliset ja kirkkaat
modernit kaiuttimet hattuhyllyllä
lämpötilan säätöpyörät painuneet kuoppiinsa ja tarrat osittain irti
polttoaineluukun alapuolisen pintaruosteen voisi poistaa ja paikkamaalata
tavaratilan johdon suojauksen voisi uusia (mustaa kangaseristenauhaa tms)
vasemmassa ajovalossa kivenisku (lasia ei kannata vaihtaa jos ei ole pakko)
ei hajuja, eituoksuja

kuulu
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7. Kokonaiskuntoluokka

Hieno ja tyylikäs ajoneuvo. Miinus tulee alkuperäisestä poikkeavista ratkaisuista

Yksittäisten osa-a I ueiden aryosa nojen perusteel la kokona isku ntol uokka on :

(Der aus den Einzelnoten gemittelte Zustand wird festgelegt auf die):

flÖ.
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8. Arvo

Arvonmäärityksessä huomioidaan auton kunto, markkinatilanne, harvinaisuus ja
ajoneuvohistoriallinen merki§s.

Yleiseu rooppalai nen markki na-arvo on (Wertschätzu n g )

prkastaja Ario,

Nro.2032
Datan

II 0
Lr



Ai oneuvon tyhyt kuntoarvio
Sertifikaatin numero: D2]A554S

Lyhyt arvio on tarkoitettu ajoneuvon vakuutusarvon määrittämiseen. Tämä dokumentti sisältää valokuvia.
Myynti- tai ostoavuksi suosittelemme laajaa arvonmääritystä.

Lisänumero: FI964

Mercedes-Benz

* luetfu mittarista

Markkinahinnat
Tilanne 0412018

Kuntoluokka 1

Kuntoluokka 2
Kuntoluokka 3
Kuntoluokka 4
Kuntoluokka 5

Asiantuntiia arvioi ajoneuvon kokonaiskuntoluokan
yleisen ulkopuolisen tarkastelun pohjalta

Kokonaiskuntoluokka

34.900 €
27.600 €
10.400 €
4.200 €

1.900 €
Classen Classic Data GmbH & Co KG

Bochum, 1,7.04.201,8

Kuntoluokitukset 1-5 on määritel§ parhaan ymmärryksen ja omantunnon mukaan yrityksessä Classic Data GmbH & Co KG. Kyseessä

ovat perusmallin hirmat. Kuntoluokituksen määritykset ovat tämän arvioinnin liitteenä.

Muuta
Sveitsistä tuotu auto, erinomainen alkuperäiskunto, ei ruostetta (mm. hattuhylly ja tunkin reiät),
100% huoltokirja, Daimler-Benz huolto 59259 km I 15.3.1994 asti.

Ajoneuvon markkina-arvo muodostuu Classic Datan
määritysten ja tiedossa olevien arvoon vaikuttavien
kohtien pohjalta.

Markkina-arvo

(

2+G:s)

x21. CÖC€
*§§§l

l(,er*rtts'fHH
K o L Hr-'ft,H. ) , A'stacltirräiår- _.i\äjg:dr:s$Y

Paikka:
Päivämäärä: 1?, q.. ;årå I g

Malli 500 sEC (w 126) CD-ID: 77

Korimalli Coup6 Teho 164 kW
Moottori V8-Zylinder Moottorin tilavuus 4973 ccrn

Väri Blauschwarz metallic (199) Mittarilkm:* 161540 km
Renkaat 2L5/55 R 15 Ensirekisteröinti 01.L986

Rekisterinumero. GGG.851 Seuraava katsasfus 2018

Valmistenumero wDBt26044\A207770 Vaiheisto Automaatti 4-

vaihteinen

r

axrltastaia Anry



O Classic Data GmbH & Co KC , Harpener StraBe 56, 14791 Bochum, Cermany, Tel.:+49-23,{-2395900, ww!v..1åssic-data.de, info(a,classic-data.de

Liite aj oneuvon arvonmääritykseen
Lyhyt arvio on tarkoitettu ajoneuvon vakuutusarvon määrittämiseen, eikä sovi sellaisenaan
ajoneuvon osto- tai myyntipäätöksen tekemiseen. Myynti- tai ostoavuksi suosittelemme
ehdottomasti laajaa arvonmääritystä.

Lyhyt arviointi tehdään silmämääräisesti ilman teknistä tutkimista tai koeajo4 mutta
valmistenumerot tarkastetaan. Tarkastusta ei myöskään välttämättä tehdä ajoneuvonosturilla.
Kuntoluokat määritellään seuraavista kohdista maalaus (ei maalinpaksuusmittausta), kori,
koristeosat (kromi), pyörät, sisätila, moottoritila, tavaratil4 lisävarusteet ja moottorin
akustinen tarkastus. Ajoneuvon alkuperäisyydestä poikkeavat havainnot kirjataan.

Lyhyessä arvioinnissa ei yleensä voida huomata mahdollisia kulumia moottorissa,
vaihteistossa, akselistoissa tai elektronissa osissa. Samoin mahdolliset piilevät ruostevauriot,
epäammattimaisesti tehdyt maalauksen pohjatyöt ja kolarikorjaukset eivät tule esille lyhyessä
tarkastuksessa.

Tarkastuksen tilaajalle on kerrottu lyhyen arvion sisältö ja hän on vahvistanut työtilauksen
kirjallisesti.

Harrasteajoneuvojen hinnat vaihtelevat ja arvonmääritys kannattaa uusia riittävän usein,
erityisesti laajempien korjaus- tai entisöintitöiden jälkeen.

Yleistä:

Classic Data Marktbeobachtung-yritys seuraa jatkuvasti eri kuntoluokkien hintakehitystä.
Seurannassa käytetään mahdollisuuksien mukaan klubien, kauppiaiden ja harrasteauto-
omistajien tietoja. Lisäksi huomioidaan huutokaupat ja liikkeiden tarjonta, sekä Classic Datan
henkilökunnan omat havainnot.

Tietojen pohjalta muodostetaan keskihinta kullekin ajoneuvomallille.

Tarkastuksen tehnyt asiantuntija on kirjannut tähän tarkastusdokumenttiin ajoneuvoyksilön
markkinahintaan vaikuttavia tekijöitä.

Markkina-arvolla tarkoitetaan hintaa, joka harrasteajoneuvosta olisi mahdollista saada Keski-
Euroopassa myytäessä se tarkoituksenmukaisella tavalla. Keski-Etuoopan hintoja käytetään
referenssinä siksi, että Suomessa harrasteajoneuvojen toteutuneista kaupoista ei ole saatavissa
riittävästi hintatietoja eri kuntoluokissa.



I

Kuntoluokkien selitys

Kuntoluokka 1

Virheetön kunto. Ei vikoja, vaurioita tai käytönjälkiä ulkonäössä eikä tekniikassa. Täydellinen ja
erittäin hienosti entisöity huippukuntoinen ajoneuvo. Uutta vastaava tai parempi (nykytekniikka
mahdollistaa tietyissä kohdissa alkuperäistä tehdastoimitusta paremman loppufuloksen
maalauksery hitsauksen tai ruostesuojauksen osalta). Erittäin harvinainen.

Kyseessä on ajoneuvo, jota lähestytään ihaillen, eikä virheitä paljastu tiukassakaan tarkastelussa.
Ajoneuvo vastaa alkuperäistä tehdastoimitusta. Kansainvälistä näyttelytasoa vastaava kunto
"Concourse / showroom condition".

Kuntoluokka 2

Hyvä kunto. Viaton ajoneuvo, jossa on pieniä(!) käytönjälkiä. Ajoneuvo on harvinaisessa
entisöimättömässä alkuperäiskunnossa tai asiantuntevasti entisöity. Ulkonäöllisesti ja teknisesti se

on erinomaisessa kunnossa, mutta pienet käytönjäljet ovat sallittuja.

Kyseessä on ajoneuvo, jota lähestytäiin ihaillen, mutta lähempi tarkastelu paljastaa pieniä
käytönjälkiä. Jälkien ja tekniikan toimivuuden pitää olla sopivassa suhteessa ajokilometreihin.

Kuntoluokka 3

Käytetty kunto. Täysin ajokuntoinen ja liikenneturvallinen ajoneuvo ilman suurempia teknisiä
vikoja tai ulkonäkövirheitä. Ei puhkiruostumisia. Ei välittömiä korjaustarpeita.

Kyseessä on ajoneuvo, josta huomaa helposti käytönjälkiä ja pieniä virheitä. Jälkien ja tekniikan
toimivuuden pitää olla sopivassa suhteessa ajokilometreihin.

Kuntoluokka 4

Kulunut kunto. Ajoneuvo on vain varauksin ajokunnossa ja katsastus saattaa edellyttää välittömiä
korjauksia. Keskikokoisia läpiruostumisia. Ajoneuvon osat ovat tallessa, mutta niissä saattaa olla
vaurioita.

Kyseessä on ajoneuvo, josta huomaa jo kauempaa käytönjälkiä, vikoja ja virheitä. Kuntoluokka
4:een voidaan luokitella myös täysin ruosteeton entisöity auto, mikäli entisöinti on tehty huonolla
ammattitaidolla (ns. maatilaentisöinti) tai autoon on tehty muutoksia huonolla ammattitaidolla
(ns. nuorisoviritykset).

Kuntoluokka 5

Entisöintiä vaativa kunto. Ajoneuvo on huonossa kunnossa ja vain varauksin ajettavissa. Kaikki
osa-alueet vaativat toimenpiteitä. Ajoneuvosta saattaa puuttua osia.

Ajoneuvo, josta aloittelijakin erottaa heti virheitä, vikoja ja mahdollisesti vääriä osia. Ajoneuvoa
saatetaan käyttää varaosina. Projektiautot.

Ajoneuvon arvoon vaikuttavat kuntq alkuperäisyys ja historia, ne kaikki kiriataan tarkastaiien
toimesta raporttiin.

O Classic Data CmbH & Co KG , Harpenc,r S tragc 56, 41791 Bochum, Cermany, Tel.:+49-234,2395900, www.ciassic-data.dc , info(qicjassic-datå.de


