
 Informacje podstawowe auta 

Marka: Jaguar Model: XJR Rocznik: 1997 
Nadwozie: Sedan Pojemność: 3996 Moc kW /KM 267/363 

Przebieg: 251 741 km Rodzaj paliwa: Benzyna 95 Skrzynia biegów 
Automatyczna 
4-biegowa  

 

 

 

 Informacje dodatkowe auta 
 Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) SAJJPALF4CR818601 

 Układ silnika oraz ilość cylindrów Widlasty – V8 

 Napęd Na koła tylne 

 Data ostatniego przeglądu technicznego 20.04.2021 

 Data ważności ubezpieczenia 11.04.2022 

 Data pierwszej rejestracji 07.11.1997 

 
Data pierwszej rejestracji w Polsce 06.04.2001 

 Kraj pochodzenia Niemcy 

 Ostatnia znana cena nowego pojazdu 355 900 PLN 



Ocena zewnętrzna pojazdu 
Pomiary lakieru i szczelin pomiędzy elementami karoserii 

 

 

Pomiary lakieru 

 
Wartość 

zmierzona 

Lp. 
Min  
[µm] 

max 
[µm] 

1 114 128 

2 101 109 

3 229 350 

4 308 354 

5 120 140 

6 214 446 

7 132 283 

8 122 128 

9 `116 177 

10 104 121 

11 122 152 

 

Pomiary szczelin 

 
Wartość 

zmierzona 

Lp. 
Min  

[mm] 
max 

[mm] 

A 4,1 4,2 

B 4,0 4,0 

C 4,0 4,1 

D 4,1 4,2 

E 4,1 4,1 

F 4,2 4,3 

G 4,2 4,3 

H 4,1 4,1 

I 5,0 5,0 

J 5,0 5,0 

 



Uwagi 

 
Po pomiarze i oględzinach powierzchni zewnętrznej karoserii stwierdzono, że pojazd miał 
naprawiany prawy tylny błotnik oraz lakierowane prawe tylne drzwi. W dolnej części błotnika 
tylnego widać delikatne purchle spowodowane najprawdopodobniej użyciem szpachli do 
naprawy. Potwierdza to także grubość lakieru, sięgająca prawie 500 µm. Naprawiany oraz 
ponownie lakierowany był także lewy tylny błotnik, jednak bez widocznych gołym okiem 
defektów. Drzwi lewe tylne również mają podwyższoną wartość lakieru, co sugeruje naprawę 
oraz ponowne lakierowanie. Na dachu widoczny spory odprysk lakieru wielkości 3x4 cm 
niewiadomego pochodzenia. Lakier ogólnie w słabej kondycji. Bardzo dużo drobnych rys i 
zadrapań oraz kolistych zarysowań typu „swirl”. Małe punktowe wgniotki widać na lewych 
przednich drzwiach oraz lewych tylnych drzwiach. Widoczne serie małych odprysków na 
prawym oraz lewym przednim błotniku. 
 

Światła 

Producent lamp 
przednich 

Oryginale – Valeo 

Typ Stan  

Mijania Ok Obydwa reflektory świecą tak samo dobrze 

Kierunkowskazy 
Ok 

 

Stopu 
Ok 

 

Drogowe 
Ok 

 

Postojowe 
Ok 

 

Przeciwmgielne 
Ok 

 

Cofania 
Ok 

 

Awaryjne 
Ok 

 

Uwagi 
 
Wszystkie światła, włączniki i lampki we wnętrzu działają bez zarzutu. Reflektory w dobrym 
stanie, strumień światła jest prawidłowo ustawiony. 



Opony/Felgi 

  L. Przód L. Tył P. Przód P. Tył 

Typ  Całoroczne Całoroczne Całoroczne Całoroczne 

Producent Kleber Kleber Kleber Kleber 

Model Quadraxer 2 Quadraxer 2 Quadraxer 2 Quadraxer 2 

Indeks prędkości i nośności 98W 98W 98W 98W 

Kod daty produkcji 1220 1220 1220 1220 

Rozmiar opony 235/45/R18 235/45/R18 235/45/R18 235/45/R18 

Rodzaj felgi Aluminiowa Aluminiowa Aluminiowa Aluminiowa 

Stan wizualny felgi (1-5) 3 3 3 2 

Wysokość  bieżnika 7,5 mm 7,5 mm 7,3 mm 7,3 mm 

Uwagi 
 
Opony w bardzo dobrym stanie z wysokim bieżnikiem. Pochodzą z 2020 roku. Są to opony 
całoroczne. W dokumentacji zdjęciowej widnieje faktura na ich zakup na kwotę ponad 2000zł. 
Felgi w stanie przeciętnym. Widoczne delikatne rysy, a na prawej tylnej feldze dodatkowo 
zarysowany rant oraz ognisko utleniającego się aluminium. 

Komora silnika 

  Stan  Komentarz 

Wew. stan maski i maty 
wygłuszającej 

Ok  

Ślady odkręcania śrub 
mocujących  

Ok  

Producent oleju Castrol   

Gatunek oleju 5w40  

Data wymiany 10.03.2021  

Poziom oleju prawidłowy Pomiędzy min a max na bagnecie 

Gatunek płynu chłodniczego Borygo   

Poziom płynu chłodniczego prawidłowy  Pomiędzy min a max 

Kolor płynu chłodniczego różowy  

Wycieki brak  

Stan wizualny komory Nie Ok 

Ślady korozji przy kielichu prawego 
amortyzatora (odchodzący płat blachy) oraz 
przy jednej ze śrub mocujących 
 

Stan lakieru w komorze Nie Ok 
Wspomniane ślady korozji po prawej 
stronie komory silnika 

Stan elementów 
konstrukcyjnych 

Ok   



Niepokojące dźwięki Brak 

 
Zarówno na zimnym, jak i ciepłym silniku 
nie odnotowano żadnych niepożądanych 
dźwięków 
 

Uwagi 
 

W komorze silnika nie widać śladów napraw powypadkowych jednakże występują widoczne 

ślady korozji. Szczególnie niepokojące są te przy mocowaniu amortyzatora prawego, które z 

czasem mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo mocowania elementów zawieszenia. Na tę 

chwilę sprzedający nie pamięta jaki olej został wlany do silnika podczas ostatniego przeglądu. 

Zobowiązał się do przekazania tych informacji w terminie późniejszym. Ciekawostką jest 

wkomponowany pod maską, zestaw podstawowych narzędzi przydatnych m.in. do zmiany 

żarówek w pojeździe. 

 
 

Szyby 

  Producent Nr fabryczny Data produkcji 

Przednia Triplex 43R-00005 1997 

P. przednie drzwi Triplex 43R-00002 1997 

P. tylne drzwi Triplex 43R-00002 1997 

Tylna Triplex 43R-00003 1997 

L. przednie drzwi Triplex 43R-00002 1997 

L. tylne drzwi Triplex 43R-00002 1997 

Uwagi 

 

Wszystkie szyby fabryczne z tego samego roku produkcji. Mają naniesione logo producenta oraz 

pozostałe dane. Przednia szyba nie posiada odprysków i rys. Pozostałe szyby również są w 

dobrym stanie, bez zarysowań i innych defektów.  

 

 

 



Ocena wnętrza pojazdu 

Wyposażenie pojazdu 

Rodzaj Stan Komentarz 

Tempomat Brak    

Skórzana tapicerka Ok Wymaga odświeżenia 

Radio/CD/dvd/pilot Ok Radio na kasety + plus zmieniarka CD 

Koło zapasowe Ok Nieużywane - w oryginalnym stanie 

Autoalarm Brak   

Światła reg. elektrycznie Brak Ręczna regulacja 

El. składane lusterka Brak   

Blokada skrzyni biegów Brak   

Centralny zamek Ok Sterowanie z kluczyka 

Czujnik deszczu Brak   

Czujnik parkowania P/T Brak   

Światła przeciwmgłowe Ok   

Podgrzewane fotele Ok   

El.reg. fotel kierowcy Ok   

El.reg. fotel pasażera Ok   

El. reg. lusterka Ok   

El. szyby przód Ok   

El. szyby tył Ok   

Hak Brak   

Immobiliser Ok   

Ogrz. tylna szyba Ok   

Kier. wielofunkcyjna Ok   

Klimatyzacja Ok Bardzo dobra skuteczność chłodzenia 

Komputer Ok   

Ksenony Brak   

Nawigacja cd Brak   

Wsp. kierownicy Ok   

Akumulator OK Nowo zakupiony – okazano fakturę 



Uwagi 

Wszystkie elementy wyposażenia działają poprawnie. Ustawienie foteli we wszystkich 
płaszczyznach, panel sterowania multimediami, klimatyzacja chłodzi bardzo dobrze. Zdarta 
część warstwy fotochromatycznej na lusterku wstecznym. Ruszający się panel nawiewu (przy 
wciśnięciu przycisku wchodzi do środka na 0,5 cm). 
 

 

Stan elementów kokpitu 

  Stan Komentarz 

Plastiki Przciętny Połamane kratki nawiewu, drobne rysy na kokpicie 

Drewno Ok   

Elementy metalowe 
Ok 

Obramówka ozdobna przy lewarku skrzyni biegów 
nieestetycznie porysowana 

Uwagi 
 
Wnętrze pojazdu - jak na ten rocznik - zachowane w dobrym stanie. Schowek od strony pasażera 
ma wyłamane zawiasy i bezwładnie opada, nie blokując się. Zabrudzony pas bezpieczeństwa od 
strony kierowcy. Połamane kratki otworów wentylacyjnych w tylnej części samochodu. 

Stan elementów tapicerki 

Wizualna ocena zużycia Stan dobry 

Czy w aucie było palone NIE 

Rodzaj wady: Stan Komentarz 

Pęknięcia brak    

Przypalenia brak   

Zabrudzenia występują Na fotelu kierowcy i pasażera 

Przetarcia występują 
Fotel kierowcy nosi dość znaczne ślady 
użytkowania 

Uwagi 
 

Skórzana tapicerka nosi ślady użytkowania, ale nie ma w niej dziur i rozerwań. Lekkie przetarcia 
są widoczne na fotelu kierowcy i pasażera. Są one też przybrudzone. Tapicerkę skórzaną oraz 
boczki drzwi należałoby kompleksowo wyczyścić, nawilżyć i zabezpieczyć. 
 



 

Jazda próbna 

  Sprawdzono Stan Komentarz 

Odpalanie na zimnym silniku Tak Ok    

Odpalanie na ciepłym silniku Tak Ok  

Czy gasną kontrolki po odpaleniu Tak Ok   

Dymienie z rury (kolor) Tak Ok Brak dymienia 

Przyspieszanie Tak Nie Ok 
Podczas przyśpieszania czuć 
niedostatek mocy 

Hamowanie Tak Nie Ok 
Silne ściąganie na lewą stronę 
podczas hamowania 

Skrzynia biegów Tak Ok Płynna zmiana biegów  

Tempomat brak brak   

Zawieszenie Tak Ok Brak niepokojących dźwięków 

Jazda na wprost Tak Ok   

Hamulec ręczny Tak Nie Ok Słaby hamulec ręczny 

Luz na kierownicy Tak Ok   

Układ wydechowy Tak Ok 
Basowy, bardzo przyjemny pomruk 
eksponujący widlastą jednostkę V8 

Instalacja gazowa brak 
brak  

Uwagi 
 
Silnik po odpaleniu chodzi bardzo kulturalnie. Nie widać na nim niepożądanych drgań. W trakcie 
jazdy próbnej stwierdzono podczas hamowania znaczące ściąganie w lewą stronę. Uznać je 
należy wręcz jako zagrażające bezpiecznej jeździe i wymagające natychmiastowej interwencji. 
Przyśpieszenie odbywa się płynnie, jednakże czuć, że auto ma znacznie mniej mocy niż 
katalogowe 363KM. W trybie sport sytuacja się poprawia i auto jest żwawsze, jednak daleko tu 
do sportowych doznań. Pedał hamulca i przyśpieszenia działają „gumowato”, przez co trudno na 
początku łagodnie ruszyć lub zahamować. Hamulce mało skuteczne. Pedał trzeba wciskać prawie 
do oporu. Hamulec ręczny wymaga wyregulowania, gdyż jest słaby. 

 
 
 
 
 



Sprawdzenie podwozia 

  Sprawdzono Stan Komentarz 

Stan ogumienia Tak Ok Rok produkcji 2020 

Łożyska kół przednich i tylnych Tak Ok 
Nie słychać charakterystycznego 
szumu podczas jazdy 

Amortyzatory (wycieki, luzy) Tak Ok Dobre tłumienie drgań 

Wahacze i tuleje wahaczy Tak Ok   

Końcówki drążków Tak Ok   

Stabilizatory oraz łączniki Tak Ok   

Układ hamulcowy (przewody, 
tarcze, klocki) 

Tak Nie Ok 

Tarcze i klocki tylne nadają się do 
wymiany. Przednie tarcze do 
wymiany przy następnej zmianie 
klocków hamulcowych 

Układ napędowy (przeguby, 
półosie, wał napędowy) 

Tak Ok   

Elementy przekładni 
kierowniczej (wycieki, luzy) 

Tak Ok 
Widoczne ślady wycieków z 
przekładni kierowniczej 

Połączenie silnika ze skrzynią 
biegów (wycieki) 

Tak Ok  

Ocena szczelności silnika od 
spodu (wycieki, zapocenia) 

Tak Nie Ok 
Widoczne zapocenia przy misce    
olejowej 

Układ wydechowy Tak Nie Ok 
Wgięty tłumik środkowy od 
najechania na jakąś przeszkodę 

Ocena pasa przedniego Tak Ok   

Ocena progów oraz elementów 
konstrukcyjnych pod kątem 
korozji oraz ewentualnych 
napraw. 

Tak Ok 

Brak śladów napraw 
powypadkowych, naloty korozji są 
delikatne i nie wpływają na 
bezpieczeństwo jazdy 

Ocena fabrycznych mocowań 
elementów karoserii 

Tak 
Ok  



Uwagi 
 
Zawieszenie pojazdu w dobrym stanie, co potwierdziła jazda próbna nie dająca oznak jego 
nadmiernego zużycia. Widoczne stare ślady wycieków z przekładni kierowniczej są według 
sprzedającego wynikiem awarii pompy wspomagania, która parę miesięcy temu była 
wymieniana, a po naprawie wycieki nie zostały wyczyszczone. Ponadto stwierdzono zapocenia 
przy misce olejowej. Hamulce tylne nierówno zużyte. Tłumik mający wgniecenie jest szczelny, 
aczkolwiek w miejscu wgniecenia szybciej może pojawić się rdza. Elementy zawieszenia pokryte 
są rdzawym nalotem, co jednak jest typowym zjawiskiem. 

 
 

Komputer diagnostyczny 

Przebieg auta odczytany z komputera:  251741 km 

Kod błędu Znaczenie  Komentarz 

B1238 

Przekroczenie dopuszczalnej 
temperatury w zmieniarce płyt 
CD lub panelu sterowania 
multimediami. 

Błąd spowodowany jest nieprawidłowym 
działaniem systemu ładowania 
zmieniarki płyt CD lub panelu sterowania 
multimediami. 

B1265 
Błąd związany z układem 
klimatyzacji/nawiewu. 

Błąd dotyczy silniczka regulacji zimnego 
powietrza do kabiny 

Uwagi 
 
Wykonano pełne skanowanie systemów pokładowych pojazdu za pomocą urządzenia Launch 
X431 PRO. Brak innych błędów odczytanych przez komputer diagnostyczny. 
 

 
 

 
 



 



Pomiar przyśpieszenia za pomocą urządzenia DRAGY 

Wartości przyśpieszenia podawane przez producenta dla tego modelu, silnika i skrzyni 
biegów:   

Zakres prędkości Czas przyśpieszenia Komentarz 

0-100 km/h 5,5 s. Wg oficjalnego katalogu producenta 

60-100 km/h 4,1 s. Źródło: automobile-catalog 

Wartości zmierzone: 

Moc Moment obrotowy Komentarz 

0-100 km/h 9,96 s. 
Warunki pomiaru dobre – sucho,  
2 osoby w pojeździe 

60-100 km/h 5,78 s. 
Warunki pomiaru dobre – sucho,  
2 osoby w pojeździe 

Uwagi 

 
Wyniki pomiarów przyśpieszenia znacząco odbiegają od wartości deklarowanych przez 
producenta pojazdu. Tak duże różnice muszą wynikać nie tylko z wyeksploatowania silnika, ale 
także z usterki mechanicznej. To przypuszczenie znalazło potwierdzenie w pomiarach na 
hamowni podwoziowej. 
 
 
 

 



 
 
 

Hamownia 

Wartości nominalne silnika 

Moc Moment obrotowy Komentarz 
363 KM / 6150 obr/min 505 Nm / 5600 obr/min Dane katalogowe 

Wartości zmierzone na hamowni 

Moc Moment obrotowy Komentarz 

252,9 KM / 4689 obr/min 431 Nm / 3834 obr/min 
Pomiar 1 - bez obciążenia 
 

245,0 KM / 5008 obr/min 424 Nm/ 3516 obr/min 
Pomiar 2 – z obciążeniem 20% 
 



Uwagi 
 
Auto zostało poddane pomiarom na hamowni dwukrotnie. Drugi pomiar wykazał mniejsze 
wartości z racji zwiększonej temperatury w układzie dolotowym. Sam wynik pomiaru należy 
uznać za rozczarowujący, gdyż auto ma ponad 100KM mniej niż katalogowo. Niedostatki mocy 
wynikają prawdopodobnie ze zmniejszonej wydajności kompresora, jednak nie można 
wykluczać, że są też inne przyczyny takiego spadku mocy. Niezbędna jest do tego jednak 
bardziej szczegółowa diagnoza mechaniczna. 
 

 
 

 



PODSUMOWANIE  

Prawdopodobne nakłady jakie trzeba wykonać po zakupie  

 
- Naprawa układu hamulcowego (wymiana tarcz, klocków, wyeliminowanie efektu 

ściągania podczas hamowania) – 1000 zł 
- Naprawa kompresora doładowującego + ewentualna dalsza diagnostyka dot. braku 

mocy – od 2000 zł 
- Naprawa hamulca ręcznego – 200 zł 
- Naprawa schowka – 100 zł 
- Wieloetapowa korekta lakieru – 1000zł 
- Czyszczenie i konserwacja skórzanej tapicerki – 200 zł 

 

SUMA: około 4500zł 
 
 
 
 

 

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym  

 
Osoba sprzedająca pojazd mimo ujawnienia paru mankamentów jest świadoma wartości tego 
pojazdu i nie jest chętna do zbytniego opuszczenia ceny. Mówi, że „auto ma swoje lata i ma 
prawo nie być idealne”. Zasugerowałem, że mankamenty kosmetyczne to jedno, a wady 
mechaniczne to inna kwestia i są dość poważne (dot. układu hamulcowego i silnika).  
 
 
 
 

Filmiki 
 
 

1.   https://drive.google.com/file/d/1s8BPHWXQZBT2jre0eFU0xygvdK-uhMD6/view?usp=sharing 
 

2.   https://drive.google.com/file/d/1pinEiNAlyVFJew2cxXXLU1OPN6fS1Ih_/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1s8BPHWXQZBT2jre0eFU0xygvdK-uhMD6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pinEiNAlyVFJew2cxXXLU1OPN6fS1Ih_/view?usp=sharing


Czy stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem 
NIE 

 

     
     Różnice: 

 
- Auto z racji usterki nie posiada pełnej mocy 
- „nie wymaga żadnego wkładu finansowego” – w rzeczywistości wymaga wkładu w 

wysokości kilku tysięcy złotych 
- „Bezwypadkowy” – auto miało co najmniej 2 szkody (prawy tylny błotnik, lewy tylny 

błotnik) 
- „Brak ognisk korozji” – auto posiada ogniska korozji w komorze silnika oraz na 

prawym, tylnym błotniku 
 
 

 

Czy auto jest warte zakupu? 
 

 

 
Pomimo, że to klasyczna, luksusowa limuzyna o niepowtarzalnym designie i z wyjątkowym 
silnikiem V8, posiada także sporą ilości wad i niedomagań. W przypadku zakupu tego pojazdu 
należy się liczyć ze sporym wkładem finansowym, dotyczącym przede wszystkim  diagnostyki i 
naprawy związanej z niedostatkiem mocy, naprawą układu hamulcowego oraz 
doprowadzeniem stanu lakieru do należytej kondycji. Jeżeli komuś zależy na dobrych osiągach 
to może się tu zawieść, gdyż wrażenia z jazdy (wbrew katalogowym wartościom) nie są 
zachwycające. Niewątpliwym atutem jest nowy akumulator oraz całoroczne opony o 
znikomym przebiegu.  Po doprowadzeniu silnika do stanu fabrycznego i odzyskaniu 100 
utraconych koni mechanicznych, z pewnością auto odzyska swój pierwotny wigor, jednak ja 
osobiście nie ryzykowałbym zakupu tego egzemplarza. Jeżeli okazałoby się, że uszkodzony jest 
kompresor to koszty naprawy/wymiany tego elementu wyniosłyby parę tysięcy złotych. Biorąc 
pod uwagę wszystkie za i przeciw nie zdecydowałbym się na ten zakup, tym bardziej, że 
sprzedający nie jest zbyt skłonny do negocjacji ceny. 
 
 

 

 



SAJJPALF4CR818601
d4e84070-bb12df37-4da57578-c2c15074-509aa58e 2021-12-02 14:09:31 UTC +0100 Strona 1

RAPORT HISTORII POJAZDU AUTODNA
RAPORT AUTODNA

 VIN: SAJJPALF4CR818601  

 Marka: JAGUAR  

 Model: XJ V8 4.0L SC V8 PETROL  

 Typ paliwa: BENZYNA  

 Rodzaj nadwozia: SEDAN  

 Data wygenerowania raportu: 2021-12-02 14:09:31 UTC +0100 

WIEK POJAZDU

WG DATY PRODUKCJI / ROKU MODELOWEGO

23 lat(a) 11 mies.

Data produkcji / Rok modelowy: 1998

WG PIERWSZEJ REJESTRACJI POJAZDU

24 lat(a) 1 mies.

Data pierwszej rejestracji: 1997-11-07

PODSUMOWANIE RAPORTU

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przydatne informacje
Liczba wpisów: 2

Informacje o pojeździe
Liczba wpisów: 16

Informacje o producencie
Liczba wpisów: 1

Poprawność VIN
Niedostępny

Sprawdzenie baz skradzionych pojazdów
Przeszukane bazy: 12, Odnotowano: 0

Akcje serwisowe / usterki
Liczba wpisów: 0

2. HISTORIA POJAZDU

Odczyty drogomierza
Liczba wpisów: 9

Historia uszkodzeń
Liczba wpisów: 0

Dziennik użytkowania
Liczba wpisów: 6

Historia cenowa
Liczba wpisów: 1

3. INFORMACJE DODATKOWE

Dziennik sprawdzeń
Liczba wpisów: 1

Archiwalne zdjęcia pojazdu
Liczba wpisów: 7

Wyposażenie
Liczba wpisów: 0
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1. INFORMACJE PODSTAWOWE

PRZYDATNE INFORMACJE

Średni przebieg pojazdu

2 4 4 7 6 9 Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu.
System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie
danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie
paliwa, wieku itp.

ŚREDNI PRZEBIEG POJAZDÓW

Uwaga: Na wykresie przedstawiono średni przebieg wg rocznika pojazdów z silnikiem PB i ON.

INFORMACJE O POJEŹDZIE
LICZBA WPISÓW: 16

VIN: SAJJPALF4CR818601

Producent JAGUAR Model XJ V8

Rodzaj nadwozia SEDAN Typ paliwa BENZYNA

Kraj producenta WIELKA BRYTANIA Rok modelowy 1998

Seria X308 Silnik 4.0L SC V8 PETROL

Układ kierowniczy LEWOSTRONNY Typ skrzyni biegów AUTOMATYCZNA

Skrzynia biegów 5 SPD AUTO TR
MERCEDES MB 580

Liczba biegów 5

Liczba drzwi 4 Średnie spalanie [l/100km] 13.78 źródło: motostat.pl

Liczba cylindrów 8 Układ cylindrów V - WIDLASTY

http://www.motostat.pl/
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Informacje o producencie
Liczba wpisów: 1

Nazwa Adres Kraj Data

Jaguar Cars Ltd W-I-009 Engineering Centre
Abbey Road Whitley
CV3 4LF
United Kingdom

1999-08-25

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW
PRZESZUKANE BAZY: 12 ODNOTOWANO: 0

 Kraj Źródło Znaczenie Dostępne informacje

Włochy Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja Nie odnotowano

Czechy Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja Nie odnotowano

Rumunia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja Nie odnotowano

Litwa Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja Nie odnotowano

Słowenia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja Nie odnotowano

Holandia Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Kanada Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja Nie odnotowano

Słowacja Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja Nie odnotowano

Szwecja Ewidencja pojazdów skradzionych -
Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

Norwegia Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt Nie odnotowano

Kaynine Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine
(Niemcy)

Nie odnotowano

Baza int. Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe

Nie odnotowano

AKCJE SERWISOWE / USTERKI
LICZBA WPISÓW: 0

Data Opis Źródło Znaczenie Komentarz

-- -- -- -- --

2. HISTORIA POJAZDU
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HISTORIA POJAZDU
LICZBA WPISÓW: 16

HISTORIA USZKODZEŃ

Liczba wpisów: 0

ODCZYTY
DROGOMIERZA

Liczba wpisów: 9

HISTORIA CENOWA

Liczba wpisów: 1

DZIENNIK
UŻYTKOWANIA

Liczba wpisów: 6

Data Stan drogomierza Szczegóły

2021-09-28 UBEZPIECZENIE POJAZDU
Kraj: POLSKA
Polisa ważna do: 2022-09-27

2021-06-19 251 700 km ZGŁOSZONO ODCZYT DROGOMIERZA

2021-06-19 ODNOTOWANO CENĘ / WARTOŚĆ
32 000 PLN brutto

2021-04-20 251 642 km WYKONANO OKRESOWE BADANIE TECHNICZNE
Kraj: POLSKA
Wynik: Pozytywny
Termin badania technicznego: 2022-04-20

2020-08-26 UBEZPIECZENIE POJAZDU
Kraj: POLSKA
Polisa ważna do: 2021-08-25

2020-08-26 UBEZPIECZENIE POJAZDU
Kraj: POLSKA
Polisa ważna do: 2021-08-25

2020-04-07 249 000 km WYKONANO OKRESOWE BADANIE TECHNICZNE
Kraj: POLSKA
Wynik: Pozytywny
Termin badania technicznego: 2021-04-07

2019-08-26 UBEZPIECZENIE POJAZDU
Kraj: POLSKA
Polisa ważna do: 2020-08-25

2019-03-07 246 371 km WYKONANO OKRESOWE BADANIE TECHNICZNE
Kraj: POLSKA
Wynik: Pozytywny
Termin badania technicznego: 2020-03-07

2018-03-08 244 534 km WYKONANO OKRESOWE BADANIE TECHNICZNE
Kraj: POLSKA
Wynik: Pozytywny
Termin badania technicznego: 2019-03-08

2017-03-08 242 334 km WYKONANO OKRESOWE BADANIE TECHNICZNE
Kraj: POLSKA
Wynik: Pozytywny
Termin badania technicznego: 2018-03-08

2016-03-08 240 560 km WYKONANO OKRESOWE BADANIE TECHNICZNE
Kraj: POLSKA
Wynik: Pozytywny
Termin badania technicznego: 2017-03-08
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HISTORIA POJAZDU
LICZBA WPISÓW: 16

Data Stan drogomierza Szczegóły

2015-02-27 239 026 km WYKONANO OKRESOWE BADANIE TECHNICZNE
Kraj: POLSKA
Wynik: Pozytywny
Termin badania technicznego: 2016-02-27

2014-01-30 236 968 km WYKONANO OKRESOWE BADANIE TECHNICZNE
Kraj: POLSKA
Wynik: Pozytywny
Termin badania technicznego: 2015-01-30

2001-04-06 POJAZD ZAREJESTROWANY
Kraj: POLSKA
Homologowany fabrycznie

1997-11-07 PIERWSZA REJESTRACJA POJAZDU

3. INFORMACJE DODATKOWE

DZIENNIK SPRAWDZEŃ
LICZBA WPISÓW: 1

Data Rodzaj usługi IP Lokalizacja Znaczenie

2021-05-30 21:42:35 Raport autoDNA 37.8.XXX.XXX Gdansk,
Poland

WYPOSAŻENIE
LICZBA WPISÓW: 0

Kod Opis Kod Opis

-- -- -- --

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU
LICZBA ZDJĘĆ: 7

Data Szczegóły Liczba zdjęć

2021-06-19 -- 7
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ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU
LICZBA ZDJĘĆ: 7

Data Szczegóły Liczba zdjęć

Zasady i warunki
Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie
wskazówki dla Użytkownika.
Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez ASDIRECT Sp. z o.o. o tym
fakcie.
ASDIRECT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub
niezgodna ze stanem rzeczywistym.
Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi ASDIRECT Sp.
z o.o.
Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu
autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).
Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.
Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub
inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez
uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody ASDIRECT Sp. z o.o.
ASDIRECT Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności
intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiejkolwiek formie.
ASDIRECT Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki
towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.
Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez ASDIRECT Sp. z o.o. w jakiejkolwiek formie za
pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.
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JAGUAR, XJR 4.0 KAT

3996 cm3, benzyna
samochód osobowy, inny

Status rejestracji Zarejestrowany

Ostatni stan drogomierza 251 642 km

Badanie techniczne aktualne

Polisa OC aktualna

VIN SAJJPALF4CR818601

Rok produkcji 1997

1. Dane techniczne

2260 kgMaks. masa całkowita ciągniętej
przyczepy z hamulcem

Liczba miejsc ogółem 5

Masa własna pojazdu 1845 kg

Paliwo benzyna

Dopuszczalna masa całkowita 2260 kg

Liczba osi 2

Liczba miejsc siedzących 5

Moc silnika (kW) 267

Data wydania aktualnego dokumentu 05.08.2019

Data wydania karty pojazdu 06.04.2001

Typ dokumentu Dowód rejestracyjny

Stan dokumentu Odebrany przez właściciela / posiadacza pojazdu

2. Dokumenty

Rok produkcji1997

3. Oś czasu

Pierwsza rejestracja za granicą07.11.1997

Pierwsza rejestracja w Polsce06.04.2001

Pierwszy właściciel w Polsce (pozostał właścicielem
do 21.09.2006)
Właściciel: firma lub organizacja
Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: śląskie

21.08.2003
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Zmiana właściciela (pozostał właścicielem do 11.07.2009)
Właściciel: osoba fizyczna
Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: śląskie

21.09.2006

Zmiana właściciela (pozostał właścicielem do 26.08.2010)
Właściciel: osoba fizyczna
Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: pomorskie

11.07.2009

Zmiana właściciela (pozostał właścicielem do 17.06.2019)
Właściciel: osoba fizyczna
Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: pomorskie

26.08.2010

Okresowe badanie techniczne (ważne do 29.06.2012)
Wynik badania: pozytywny
Numer SKP: GKW/07

29.06.2011

Okresowe badanie techniczne (ważne do 22.01.2014)
Wynik badania: pozytywny
Numer SKP: GKW/07

22.01.2013

Okresowe badanie techniczne (ważne do 30.01.2015)
Wynik badania: pozytywny
Numer SKP: GKW/07
Odczytany stan drogomierza: 236 968 km
(Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym
gromadzimy od 2014)

30.01.2014

Okresowe badanie techniczne (ważne do 27.02.2016)
Wynik badania: pozytywny
Numer SKP: GKW/07
Odczytany stan drogomierza: 239 026 km
(Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym
gromadzimy od 2014)

27.02.2015

Okresowe badanie techniczne (ważne do 08.03.2017)
Wynik badania: pozytywny
Numer SKP: GKW/016/P
Odczytany stan drogomierza: 240 560 km
(Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym
gromadzimy od 2014)

08.03.2016

Okresowe badanie techniczne (ważne do 08.03.2018)
Wynik badania: pozytywny
Numer SKP: GKW/016/P
Odczytany stan drogomierza: 242 334 km
(Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym
gromadzimy od 2014)

08.03.2017

Okresowe badanie techniczne (ważne do 08.03.2019)
Wynik badania: pozytywny
Numer SKP: GKW/016/P
Odczytany stan drogomierza: 244 534 km
(Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym
gromadzimy od 2014)

08.03.2018

Okresowe badanie techniczne (ważne do 07.03.2020)
Wynik badania: pozytywny
Numer SKP: GKW/016/P
Odczytany stan drogomierza: 246 371 km

07.03.2019
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(Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym
gromadzimy od 2014)

Zmiana właściciela
Właściciel: osoba fizyczna
Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: pomorskie

17.06.2019

Dodanie współwłaściciela
Współwłaściciel: osoba fizyczna

17.06.2019

Okresowe badanie techniczne (ważne do 07.04.2021)
Wynik badania: pozytywny
Numer SKP: GWE/029
Odczytany stan drogomierza: 249 000 km
(Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym
gromadzimy od 2014)

07.04.2020

Okresowe badanie techniczne (ważne do 20.04.2022)
Wynik badania: pozytywny
Numer SKP: GWE/029
Odczytany stan drogomierza: 251 642 km
(Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym
gromadzimy od 2014)

20.04.2021

Zbycie pojazdu03.07.2021

5

4. Podsumowanie zdarzeń

Wygenerowanie raportu
14:24:11

02.12.2021

Właściciele (od rejestracji do
wygenerowania raportu)

5. Stan aktualny

pomorskieWojewództwo, w którym pojazd
zarejestrowano

aktualnaPolisa OC

aktualneBadanie techniczne

1Liczba właścicieli
1Liczba współwłaścicieli

27.09.2022Data ważności polisy OC

Ostatni stan drogomierza 251 642 km

6. Dane zagraniczne

Ryzyka według autoDNA

Kradzież nie odnotowano kradzieży

Złomowanie nie odnotowano złomowania
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Uszkodzony nie odnotowano uszkodzenia pojazdu

Rozbieżność drogomierza nie odnotowano rozbieżności w odczytach drogomierza

Niedopuszczony do ruchu nie odnotowano problemów z dopuszczeniem pojazdu do
ruchu

Służył jako taxi nie odnotowano, że pojazd był używany jako taksówka

Szkoda całkowita nie odnotowano szkody całkowitej pojazdu ani zniszczenia
powodziowego

Błąd cyfry kontrolnej nie odnotowano błędu cyfry kontrolnej w numerze VIN
pojazdu

Akcje serwisowe nie odnotowano akcji serwisowej producenta

Uzyskane dane lub informacje (dalej zwane łącznie „danymi”) można wykorzystać tylko na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.
Raport został wygenerowany zgodnie z aktualnym stanem Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Dane w CEP mogą nie odzwierciedlać
stanu rzeczywistego, gdyż m.in.:

• Dane gromadzone w Centralnej Ewidencji Pojazdów przekazują w różnym trybie i terminach różne zobowiązane do tego instytucje, w
tym organy zajmujące się rejestracją pojazdów, stacje kontroli pojazdów i Policja,
• Minister Cyfryzacji nie jest co do zasady uprawniony do samodzielnego: sprawdzania, wprowadzania, uzupełniania, aktualizowania,
zmieniania lub usuwania gromadzonych danych,
• na dane w CEP mogą mieć wpływ okoliczności związane z ich gromadzeniem (w tym siła wyższa, poziom jakości usług
teletransmisyjnych, terminy przekazywania danych).

Podstawa prawna: Art. 80a ust. 2 i art. 80cb ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity – Dz.
U. z 2020 r. poz. 110).

6. Informacje dodatkowe
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