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Nota: esta avaliação, por opção do contratante, foi 
realizada fora de oficina e não contempla elevação do 
veículo ou elaboração de eventuais orçamentos. 

Para mais detalhes sobre avaliações, acesse: 

 
 

 

 

1. Dados do vendedor/loja         

1.1. Nome: Fulano de Tal  

1.2. Cidade/UF: Balneário Camboriú-SC 

 

2. Dados do veículo  

2.1. Marca Dodge 2.7. Tração Integral 4x4 

2.2. Modelo Durango 2.8. Ano (F/M) 2012/2013 

2.3. Versão Crew 2.9. Cor Preta  

2.4. Motorização 3.6 V6 2.10. Placas XXX-0000 

2.5. Combustível Gasolina 2.11. Km 53.235 

2.6. Câmbio Automático 5 marchas 2.12. Valor venda R$ 129.900,00 

 
3. Destaques da avaliação (não estão necessariamente em ordem de importância) 

Destaques positivos Destaques negativos 

3.1. Carro bem alinhado 3.11. Pintura com avarias superficiais 

3.2. Pintura original, salvo retoque no paralama DD 3.12. Aviso de troca de óleo pendente no painel 

3.3. Todos os equipamentos funcionando 3.13. Para-brisa e vidro lateral esquerdo substituídos 

3.4. Interior em ótimo estado 3.14. Sem histórico recente de manutenções 

3.5. Pneus seminovos, reserva original novo 3.15. Para-choque dianteiro desalinhado na direita 

3.6. Com manuais de instruções 3.16. Rodas levemente arranhadas (3) 

3.7. Rodar impecável, salvo pequeno estalo ao frear 3.17. Um trincado no para-brisa 

3.8.  3.18. Mal funcionamento do nível de combustível 

3.9. 3.19. Capô levemente desalinhado nas laterais 

3.10. 3.20. Pneus com meia vida para menos 

 
4. Resultado final 

4.1. NOTA (*) 

8,5 

4.2. Comentários: veículo com ótimo aspecto geral, sem indícios de acidentes (salvo 
suposto pequeno impacto na dianteira direita), sem histórico de manutenções desde 
2016. 

(*) Vide tabela de conceitos na próxima página 

 
5. Em anexo fotos e/ou vídeos demonstrativos dos pontos anotados + consulta cadastral 
 
 

Balneário Camboriú, SC, 05 de MMMM de 2021.  O que achou deste trabalho? 
 

Clique aqui 
para deixar o seu comentário,  

ele será útil para outras pessoas. 
 

Muito obrigado! 

  
Alexandre Augusto Koller 
Consultor Automotivo 
(47) 99193-2323 
especialistaemcarros@hotmail.com 
 

 

 

https://www.especialistaemcarros.com.br/
https://g.page/Especialista_em_CARROS/review?rc
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APÊNDICE – TABELA DE CONCEITOS DE AVALIAÇÃO 
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