
Informacje podstawowe auta 

Marka: Volkswagen Model: EOS Rocznik:  2007 

Nadwozie: Coupe/Cabrio Pojemność: 1984 Moc KM/kW  200/147 

Przebieg: 186 970  Rodzaj paliwa: Benzyna 95 Skrzynia biegów:  Manualna 

 

 

Informacje dodatkowe auta   

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) WVWZZZ1FZ7V037151   

Układ silnika oraz ilość cylindrów R4, Turbo   

Rodzaj napędu Przedni   

Data ostatniego przeglądu technicznego 02.09.2019   

Data ważności ubezpieczenia 06.09.2020   

Data pierwszej rejestracji 21.04.2007   

Data pierwszej rejestracji w Polsce 07.09.2016   

Kraj pochodzenia Szwajcaria   

Ostatnia znana cena nowego pojazdu 99 790 PLN   



  Ocena zewnętrzna pojazdu  

  Pomiary lakieru i szczelin pomiędzy elementami karoserii  

  Pomiary lakieru 

 

 

  
 

Wartość 

zmierzona 

 

  
Lp. 

min  

[µm] 

max 

[µm] 

 

  1 169 275  

  2 157 242  

  3 113 127  

  4 PLASTIK PLASTIK  

  5 108 129  

  6 107 110  

  7 107 120  

  8 124 136  

  9 108 133  

  Pomiary szczelin  

  
 

Wartość 

zmierzona 

 

  
Lp. 

min  

[mm] 

max 

[mm] 

 

  A 3,20 3,20  

  B 4,00 4,00  

  C 4,75 5,00  

  D 4,75 5,00  

  E 3,20 4,00  

  F 4,20 4,20  

  G 4,00 4,00  

  H 4,20 4,20  



  Wnioski po wykonanych badaniach lakieru i szczelin elementów karoserii  

   

Na podstawie wykonanych pomiarów można stwierdzić, że przedni prawy błotnik był ponownie 
lakierowany. Podobnie prawe przedni drzwi. Jednak ogólnie stan lakieru i szczelin między 
elementami wskazuje na dość dobry stan i prawdopodobnie bezwypadkową przeszłość. 
Lakierowanie wspomnianych elementów mogło wynikać jedynie z drobnych zarysowań bez 
wgnieceń czy załamań. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że szczeliny przy zamkniętym dachu 
między dachem a krawędzią przedniej szyby były na tyle duże, że powodowały przeciekanie 
wody do wnętrza. W związku z tym właściciel postanowił we własnym zakresie te szczeliny 
zniwelować, wykorzystując silikon. Jest to jednak dość częsta przypadłość w autach z 
rozkładanym dachem. Przedni zderzak jest pęknięty oraz zarysowany, co kwalifikuje go do 
wymiany. Boczne lusterka - zarówno z lewej, jak i prawej strony - posiadają nieestetyczne 
odpryski lakieru, więc należałoby je poddać lakierowaniu wierzchniemu. 

 

 

 Szyby    

   Producent Nr fabryczny Data produkcji    

 Przednia Saint Gobain 43R-00014 01.2006    

 P. przednie drzwi VW Starglass 43R-000471 05.2007    

 P. tylne drzwi VW Starglass 43R-000470 05.2007    

 Tylna Pilkington 43R-001583 06.2007    

 L. przednie drzwi VW Starglass 43R-000471 05.2007    

 L. tylne drzwi VW Starglass 43R-000470 06.2007    

 Uwagi    

  

Wszystkie szyby są oryginalne. Mają naniesione logo producenta oraz pozostałe dane. Przednia 
szyba posiada defekt w postaci zarysowań powstałych z całą pewnością od ruchu wycieraczek. 
Najprawdopodobniej między piórem wycieraczki a szybą znajdował się przez dłuższy czas 
przedmiot (kamyk), który podczas pracy wycieraczek systematycznie ją rysował. Ta skaza 
kwalifikuje szybę do wymiany. Pozostałe szyby są bez zarysowań i defektów. 

 

 

 

   



 Światła    

 Producent lamp 

przednich 
ORYGINALNE 

   

 Typ Stan     

 Mijania Ok     

 Kierunkowskazy Ok     

 Stopu Ok     

 Długie Ok     

 Postojowe Ok     

 Przeciwmgielne Ok     

 Cofania Ok     

 Awaryjne Ok     

 Uwagi    

 Reflektory przednie są zmatowione i nadają się do polerowania. Prawy dodatkowo posiada 

zarysowania w kilku miejscach. Wszystkie żarówki działają, ksenony świecą poprawnie, barwa nie 

wskazuje na ich nadmierne wyeksploatowanie. Tylne lampy oraz kierunkowskazy bez uwag. 

   

 Opony/Felgi  

   L. Przód L. Tył P. Przód P. Tył  

 Typ  Letnie Letnie Letnie Letnie  

 Producent Nokian  Kumho Nokian Kumho  

 Model Z-Line Ecsta Le Sport Z-Line Ecsta Le Sport  

 Indeks prędkości i nośności 88Y 88Y 88Y 88Y  

 Kod daty produkcji 3014 0410 3014 0410  

 Rozmiar opony 225/35/R19 225/35/R19 225/35/R19 225/35/R19  

 Rodzaj felgi Aluminiowa Aluminiowa Aluminiowa Aluminiowa  

 Stan wizualny felgi (1-5) 4 3 2 2  

 Wysokość bieżnika 3,8 mm 3,0 mm 3,7 mm 3,0 mm  



 Uwagi  

  

Wszystkie felgi nadają się do renowacji. Każda poza przednią lewą jest mocno porysowana, 

obtarta od krawężników oraz widać na nich nieprofesjonalne malowanie na czarny kolor, 

ponieważ w wielu miejscach przebija kolor niebieski. Felgi duże, ładne z wyglądu na pierwszy 

rzut oka, jednak po bliższym przyjrzeniu się nie są już tak atrakcyjne. W najgorszym stanie jest 

felga prawa przednia, która posiada spore ubytki materiału. Według technologii producenta 

nadaje się ona tak naprawdę do wymiany.  

Niskoprofilowe opony dość mocno zużyte, szczególnie tylne. Jako że powszechnie przyjmuje się, 

iż dla ogumienia letniego minimalna wysokość bieżnika to około 3 mm, należałoby potraktować 

opony na tylnej osi jako warte wymiany, tym bardziej, że mają one już 11 lat. Opony przednie w 

nieco lepszej kondycji. Maksymalnie na jeden sezon letni. Niestety prawa przednia opona 

posiada niewielkie nacięcie na zewnętrznej ścianie bocznej opony (prawdopodobnie od 

krawężnika) i należało by rozważyć wymianę także tej opony. 

 

 

 

 Komora silnika 

   Stan  Komentarz 

 Wew. stan maski i 

maty wygłuszającej 
 Nie Ok 

Delikatny ubytek w macie wygłuszającej -

prawdopodobnie nadgryziona przez gryzonia 

 Ślady odkręcania śrub 

mocujących  
Ok Nie widać śladów odkręcania śrub 

 Producent oleju Castrol    

 Gatunek oleju Edge 5W30 Syntetyczny 

 Data wymiany Brak informacji Brak najnowszej zawieszki 

 Poziom oleju Ok   

 Kolor oleju Ok   

 Gatunek płynu 

chłodniczego 
G12  

 Poziom płynu 

chłodniczego 
Ok  



 Kolor płynu 

chłodniczego 
Czerwony   

 Wycieki Brak   

 

Stan wizualny komory Ok 

 

 

 

 Stan lakieru w 

komorze 
Ok  

 Stan elementów 

konstrukcyjnych 
Ok  

 

Niepokojące dźwięki Brak 

 

 

 

 Uwagi 

  

Użytkownik pojazdu przyznał, że dolewa oleju w granicach 1l na 10.000 km. Dla tego konkretnie 

silnika (TFSI) producent uznaje, że taka wartość mieści się w normie. Ogólnie dobry stan komory 

oraz lekkie zakurzenie (eksploatacyjne) wskazuje na brak jakichkolwiek wymian czy napraw w 

ostatnim czasie. Nowy akumulator (2019), delikatnie uszkodzona przez gryzonia mata 

wygłuszająca.  

 

Ocena wnętrza pojazdu 

Wyposażenie pojazdu 

Rodzaj Stan Komentarz 

Tempomat Ok   

Skórzana tapicerka Ok  

Radio/CD/dvd/pilot Ok   

Koło zapasowe Ok   

Autoalarm Ok   



Światła reg. Elektrycznie Ok   

El. Składane lusterka Ok   

Blokada skrzyni biegów Ok   

Centralny zamek Ok   

Czujnik deszczu Ok   

Czujnik parkowania P/T Ok   

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 Ok   

Immobiliser Ok   

Ogrzewana tylna szyba Ok   

Kier. wielofunkcyjna Ok   

Klimatyzacja Ok   

Komputer Ok   

Ksenony Ok   

Nawigacja CD Ok   

Wsp. Kierownicy Ok   

Uwagi 

 

Wyposażenie fabryczne działa bez zarzutów. Ponadto nieseryjne radio z CD i DVD. Nawigacja 

bardzo przyjemnie odtwarza dźwięki. Zdecydowanie lepiej niż seryjne. 

 



Stan elementów kokpitu 

  Stan Komentarz 

Plastiki Nie ok  Skrzypienie podczas jazdy 

Drewno Brak   

Elementy metalowe Ok   

Uwagi 

 

Spasowanie poprawne, bez rażących wad. Podczas jazdy próbnej słychać było skrzypienie 

plastików na słupkach przednich. Spowodowane to było być może mniejszą sztywnością 

karoserii (pojazd typu Cabrio) i większą predyspozycją do działania sił skręcających . Wiąże się to 

z większą podatnością plastikowych elementów wnętrza na trzeszczenie i skrzypienie. 

 

Stan elementów tapicerki  

Wizualna ocena zużycia  Bardzo dobry, dobry, średni, dopuszczalny, niedopuszczalny  

Czy w aucie było palone Nie  

Rodzaj wady: Stan Komentarz  

Pęknięcia Występują  Pęknięcie na boku prawych drzwi  

Przypalenia Brak    

Zabrudzenia Występują  Przebarwienia  

Przetarcia Występują 

  

Delikatne przetarcia na mieszku lewarka skrzyni 

biegów 

 

Uwagi  

 

Stan tapicerki adekwatny do rocznika pojazdu oraz jego przebiegu.  Nowe obszycie skórą 

kierownicy pojazdu (350zł), fotel kierowcy odnowiony u tapicera (450zł). 

 

 

 



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   

Przyspieszanie: Tak Ok 

Znakomite wrażenia podczas 

przyśpieszania. Bardzo dobra 

dynamika 

Hamowanie: Tak Ok 

Jak w nowym samochodzie. 

Sprzedający potwierdził, że 

wymieniał komplet hamulców 

przednich i tylnych w listopadzie 

2017r. 

Skrzynia biegów Tak Ok Chodzi płynnie, gładko 

Tempomat Tak Ok   

Zawieszenie Tak Ok 

Obniżone -30mm, firmy kW 

automotive. Przez to twarde i 

mało komfortowe  

Jazda na wprost Tak Ok   

Hamulec ręczny Tak Ok   

Luz na kierownicy Tak Ok   

Układ wydechowy Tak Ok 

Tuningowy układ wydechowy 

firmy Remus. Zrobiony jednak z 

"głową", gdyż nie jest przesadnie 

głośny, a ładnie podkreśla dźwięk 

silnika  

Instalacja gazowa Tak Ok  



Uwagi 

 

Auto bardzo dynamicznie przyśpiesza, szczególnie na 3 pierwszych biegach. Ładne brzmienie 

silnika podkreślające sportowe aspiracje tego modelu. Hamulce bardzo dobre, wręcz 

wzorowe. Delikatnie chodzący lewarek dźwigni zmiany biegów. Sprzęgło pracowało lekko, wg 

sprzedającego niedawno wymieniane. Nie dało się wyczuć żadnych szarpnięć. Dzięki 

sztywnemu zawieszeniu i dużym kołom auto bardzo dobrze trzyma się drogi. Oczywiście przez 

to nie jest tak komfortowe. Podczas jazdy nie dobiegały żadne niepokojące dźwięki. 

Podsumowanie 

Prawdopodobne naprawy jakie trzeba wykonać i ich szacowany koszt 

 

- wymiana zderzaka przedniego (pęknięty, zarysowany, zerwany z zaczepów) - 1200zł część 
używana + lakierowanie i montaż 

- wymiana opon - 1600zł 

- wymiana przedniej szyby - 800zł (zamiennik) 

- regeneracja reflektorów (polerowanie) - 300zł za 2 sztuki 

- polakierowanie lusterek zewnętrznych lub ich oklejenie z obu stron(złuszczony plastik) - 200zł 

- regeneracja, piaskowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie i lakierowanie felg - 1200zł 

- przeciekający dach (póki co prowizoryczne uszczelnienie silikonem wystarcza ale powinno to 
być zrobione porządnie) - 500zl 

- odświeżenie tapicerki skórzanej - 100zł (we własnym zakresie) 

- nie działa podświetlenie pod lusterkiem lewym - 10zł 

Suma: 4310 zł 

 

 

 

 

 

 



Czy auto jest warte zakupu i dlaczego 

 

Sprawdzany przeze mnie samochód budzi mieszane uczucia. Z jednej strony nie poleciłbym go 

osobie, która zwraca szczególną uwagę na estetykę i wygląd zewnętrzny, bo wymaga w tej 

kwestii sporej ilości poprawek. Z drugiej strony, mechanicznie jest on w dobrym stanie i 

zapewnia bardzo przyjemne uczucia podczas jazdy. Auto pomimo paru mankamentów jest 

również godne uwagi ze względu na atrakcyjną cenę. Trzeba mieć świadomość, że jest to auto 

usportowione, z twardym zawieszeniem, niskoprofilowymi oponami, głośnym wydechem. By 

doprowadzić auto do dobrego stanu wizualnego, w auto należy trochę zainwestować. 

Znalezione wady pozwolą jednak na sporą negocjację ceny ofertowej na co, po moich 

wstępnych rozmowach, sprzedający jest przygotowany. Auto jest bezwypadkowe, z bardzo 

dynamicznym silnikiem i dające dużo frajdy z jazdy - szczególnie z otwartym dachem. Gdyby 

sprzedający obniżył finalną cenę o kwotę wkładu jaki należy ponieść zdecydowałbym się na 

zakup tego pojazdu. W przeciwnym przypadku szukałbym czegoś innego. 

 









Klient otrzymuje dodatkowo zdjęcia w oryginalnej rozdzielczości


