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Aplikacja DEKRA.Komornik (Stan na dzień 06.05.2015)  

 
 

Informacje ogólne 

 

1. Prosty i  łatwy w obsłudze program komputerowy do samodzielnego oszacowania wartości pojazdów                  

o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, sporządzenia dokumentacji fot. oglądanego pojazdu oraz wyge-

nerowania raportu PDF zawierającego obliczenia i dokumentację fot.  

 
2. Szybki sposób na przesłanie zlecenia wykonania ekspertyzy przez Rzeczoznawcę DEKRA Polska                      

z rabatem 20% od cennika DEKRA dostępnego na www.dekra.pl  

 

3. Aplikacja działa wyłącznie na urządzeniach z system Android (min. 4.0) oraz wymaga poprawnego wypełnienia 

wszystkich pól podawanych przez aplikację. 

 

Opis działania aplikacji   
 

1. Oszacowanie wartości pojazdu 

 Po wprowadzeniu danych poj. aplikacja łączy się z bazą danych EurotaxGlass’s oraz pobiera notowanie                 

dla poj. o normatywnych parametrach;   

 Istnieje możliwość wprowadzenia korekt notowania uwzględniających stan oglądanego pojazdu  

 Stan pojazdu można udokumentować fot. wykonanymi za pomocą aparatu smartfona/tableta   

 Aplikacja tworzy Raport PDF, który wysyłany jest na adres email Kancelarii Komorniczej   

 
2. Przesłanie zlecenia dla Rzeczoznawcy DEKRA Polska 

 Po wprowadzeniu danych obiektu, miejsca oględzin, danych dysponenta obiektu, system  automatycznie     

wysyła zlecenie do DEKRA 

 DEKRA przekazuje zlecenie do Rzeczoznawcy, który kontaktuje się z dysponentem obiektu,  dokonuje oglę-

dzin i sporządza ekspertyzę, która jest przesyłana w PDF na adres email Kancelarii lub wysyłana listownie 

 Tylko taki sposób składania zlecenia gwarantuje upust 20% od cennika na www.dekra.pl  

 

Warunki korzystania 
 

 Wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego  na stronie www.dekra.pl/komornik oraz zaakceptowanie 

warunków umowy licencyjnej, w tym kosztów korzystania z DEKRA.Komornik, które są następujące:   

o Opłata licencyjna 295 zł (netto), zawierająca bezpłatny pakiet 25 oszacowań, każde kolejne osza-

cowanie 9,50 zł (netto);  pakiet 25 oszacowań odnosi się do sumarycznej ilości oszacowań wykony-

wanych na wszystkich urządzeniach używanych w jednej Kancelarii Komorniczej   
 

 

 Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzyma Login i Hasło dla maksymalnie 5 urządzeń, umożliwiające ko-

rzystanie na nich z aplikacji DEKRA.Komornik, które zostaną przesłane na podane w formularzu rejestracyj-

nym adres/adresy email. 
 

 Po otrzymaniu danych dostępowych niezbędne jest pobranie aplikacji ze strony www.komornik.pl                                          

w obszarze ograniczonego dostępu oraz zainstalowanie aplikacji na urządzeniu mobilnym.  
 

 

Dodatkowe informacje 

Tomasz Walewski 
 

Business Development Manager, tel. kom.: (0) 784 058 868, tomasz.walewski@dekra.pl    
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