
Historia właścicieli

Raport historii pojazdu od EpicVIN

2017 Harley-Davidson FXSE

VIN 1HD1TG915HB956279

Przebieg
1 znaleziony/e

Akcje serwisowe
1 znaleziony/e

Kolizji
1 znaleziony/e

Przebieg
2,378 Ostatni odczyt

Historia sprzedaży
1 sprzedaż/że/ży

DWÓCH+ 
właścicieli

1-y właściciel
Szacunkowy przebieg roczny:

2,195 mile

Stan licznika:
2,378 mile

Pojazd zakupiono w:
2017

Szacowany czas użytkowania:
1 :yrs. 1 mo.

2-i właściciel
Szacunkowy przebieg roczny:

-

Stan licznika:
2,378 mile

Pojazd zakupiono w:
2018

Szacowany czas użytkowania:
1 :yrs. 4 mo.

3-i właściciel
Szacunkowy przebieg roczny:

-

Stan licznika:
2,378 mile

Pojazd zakupiono w:
2019

Szacowany czas użytkowania:
1 :yrs. 1 mo.

https://www.facebook.com/sharer.php?t=Raport+z+historii+pojazdu+od+EpicVIN+dla+2017+Harley-Davidson+FXSE&u=https%3A%2F%2Fepicvin.com%2Fpl%2Fcheck-vin-number-and-get-the-vehicle-history-report%2Freport-view%2F3151a371d8ca43ad580a422232c48b17
http://twitter.com/share?text=Raport+z+historii+pojazdu+od+EpicVIN+dla+2017+Harley-Davidson+FXSE&url=https%3A%2F%2Fepicvin.com%2Fpl%2Fcheck-vin-number-and-get-the-vehicle-history-report%2Freport-view%2F3151a371d8ca43ad580a422232c48b17
https://mail.google.com/mail/u/0/?view=cm&to&su=Raport+z+historii+pojazdu+od+EpicVIN+dla+2017+Harley-Davidson+FXSE&body=https%3A%2F%2Fepicvin.com%2Fpl%2Fcheck-vin-number-and-get-the-vehicle-history-report%2Freport-view%2F3151a371d8ca43ad580a422232c48b17&bcc&cc&fs=1&tf=1


Szczegóły samochodu z USA

4-y właściciel
Szacunkowy przebieg roczny:

-

Stan licznika:
2,378 mile

Pojazd zakupiono w:
2020

Szacowany czas użytkowania:
0 :yrs. 6 mo.

Rok
2017

Marka
Harley-davidson

Model
Fxse

Typ
-

Silnik
Brak Danych

Producent
United States



Skrzynia
Brak Danych

Kierownica
Brak Danych

ABS
Brak Danych

Rodzaj paliwa
Brak Danych

Pojemność zbiornika paliwa
Brak Danych

Waga brutto
Brak Danych

Wysokość
Brak Danych

Długość
Brak Danych

Szerokość
Brak Danych

Liczba miejsc
Brak Danych



Stan licznika

Fotele opcjonalne
Brak Danych

Zużycie/trasa
Brak Danych

Zużycie/miasto
Brak Danych

Cena sprzed.
Brak danych

Cena prod.
Brak danych

Znaleziono wpisów: 4 / znaleziony/e: 1

Źródło: NMVTIS

DANE POŚWIADCZONE
SPRAWDŹ TERAZ

Licznik: wskazanie nierzeczywiste Brak wpisów

Licznik: potwierdzono ingerencję Brak wpisów

Licznik: brak obowiązku podawania przebiegu Brak wpisów

Licznik: przekroczona wartość graniczna Brak wpisów

Licznik: prawdopodobnie wymieniony Brak wpisów

Licznik: wymieniony Brak wpisów

Licznik: odczyt w czasie przedłużenia
rejestracji

Brak wpisów

Licznik: rozbieżności Problem znaleziony



Zależność przebieg/roku prod.

Akcje serwisowe

ic nik: ro bie ności Problem nale iony
Urząd wydający dokument TITLE znalazł dowody na to, że
odczyt z licznika nie odzwierciedla faktycznego przebiegu
pojazdu, ponieważ wskazują na to uprzednio zarejestrowane
wartości przebiegu pojazdu.

Licznik: zadzwoń do wydziału wydającego
dokument TITLE

Brak wpisów

Licznik: naprawiono przekroczenie wartości

granicznej odczytu

Brak wpisów
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DATA PRZEBIEG

6 maj 2017
DATA

7
PRZEBIEG NMVTIS

8 lut 2018
DATA

2,378
PRZEBIEG NMVTIS

12 cze 2019
DATA

2,378
PRZEBIEG NMVTIS

29 lip 2020
DATA

2,378
PRZEBIEG NMVTIS

1 znaleziony/e

DANE POŚWIADCZONE
SPRAWDŹ TERAZ

2018-10-18 POWER TRAIN:CLUTCH ASSEMBLY



Dokumenty typu Junk / Salvage / Ubezpieczeniowe

18V734000 Harley-Davidson Motor Company (Harley-Davidson) is recalling certain 2017-2018 Police Road
King (FLHP), Road King (FLHR), Road King Special (FLHRXS), Electra Glide Ultra Classic
(FLHTCU), Ultra Limited (FLHTK), Ultra Limited Low (FLHTKL), Ultra Limited Shrine (FLHTK
SHRINE), Police Electra Glide (FLHTP), Street Glide (FLHX), Street Glide Special (FLHXS), Road
Glide Ultra (FLTRU), Road Glide (FLTRX), Road Glide Special (FLTRXS), Freewheeler (FLRT), Tri
Glide Ultra (FLHTCUTG), CVO Limited (FLHTKSE) and CVO Street Glide (FLHXSE) motorcycles,
2017 Softail Slim S (FLSS), Fat Boy S (FLSTFBS) and CVO Pro Street Breakout (FXSE)
motorcycles, 2018 115th Anniversary Ultra Limited (FLHTK ANV), 115th Anniversary Street
Glide (FLHX ANV), 115th Anniversary Street Glide Special (FLHXS ANX), 115th Anniversary Tri
Glide Ultra (FLHTCUTG ANV), 115th Anniversary CVO Limited (FLHTKSE ANV) and CVO Road
Glide (FLTRXSE) motorcycles. The secondary clutch actuator cylinder may leak �uid internally and
the clutch master cylinder may lose the ability to generate enough lift to disengage the clutch.

Znaleziono wpisów: 3

Źródło: NMVTIS

DANE POŚWIADCZONE
SPRAWDŹ TERAZ

8 lip 2020
DANE POBRANE

Copart, Inc.
Dallas, TX
Telefon: 9723915299

URZĄD DOSTARCZAJĄCY RAPORT

Rodzaj raportu: Junk and Salvage
Dostępność: TO BE DETERMINED
Przeznaczony do eksportu: Nie

SZCZEGÓŁY

8 lip 2020
DANE POBRANE

Copart, Inc.
Dallas, TX
Telefon: 9723915299

URZĄD DOSTARCZAJĄCY RAPORT

Rodzaj raportu: Junk and Salvage
Dostępność: SOLD
Przeznaczony do eksportu: Tak

SZCZEGÓŁY

2 lip 2020
DANE POBRANE

GEICO INDEMNITY COMPANY
MACON, GA
E-mail: vehinq@geico.com
Telefon: 8008413000

URZĄD DOSTARCZAJĄCY RAPORT

Rodzaj raportu: Insurers
SZCZEGÓŁY



Informacje o historii dokumentu TITLE

Informacje o obecnym dokumencie TITLE

Informacje o poprzednich dokumentach TITLE

Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje o dokumencie TITLE z określonego stanu - sprawdź tutaj. TUTAJ

Ewidencja kradzieży pojazdu

Brak wpisów o kradzieży

Znaleziono wpisów: 4

Źródło: NMVTIS

DANE POŚWIADCZONE
SPRAWDŹ TERAZ

DATA WYDANIA
DOKUMENTU TITLE

STAN PRZEBIEG ZDARZENIE

29 lip 2020

DATA WYDANIA
DOKUMENTU TITLE OH

STAN
2,378 mi
PRZEBIEG

Dokumenty TITLE i
rejestracyjne

ZDARZENIE

DATA WYDANIA
DOKUMENTU TITLE

STAN PRZEBIEG ZDARZENIE

12 cze 2019

DATA WYDANIA
DOKUMENTU TITLE OH

STAN
2,378 mi
PRZEBIEG

Dokumenty TITLE i
rejestracyjne

ZDARZENIE

8 lut 2018

DATA WYDANIA
DOKUMENTU TITLE OH

STAN
2,378 mi
PRZEBIEG

Dokumenty TITLE i
rejestracyjne

ZDARZENIE

6 maj 2017

DATA WYDANIA
DOKUMENTU TITLE OH

STAN
7 mi
PRZEBIEG

Dokumenty TITLE i
rejestracyjne

ZDARZENIE

Brak wpisów

DANE POŚWIADCZONE
SPRAWDŹ TERAZ

https://epicvin.com/pl/state-records


Wery�kacja głównego dokumentu TITLE

Wery�kacja innych dokumentów TITLE

znaleziony/e: 1

Źródło: NMVTIS

DANE POŚWIADCZONE
SPRAWDŹ TERAZ

 Po pożarze Brak wpisów

 Po gradobiciu, zalaniu Brak wpisów

 Odkupiony przez producenta Brak wpisów

 Złom lub zezłomowany Brak wpisów

 Salvage Problem znaleziony
Data: 29 lip 2020

 Po odbudowie lub do odbudowy Brak wpisów

 Pojazd tylko na eksport Brak wpisów

Brak wpisów

Źródło: NMVTIS

DANE POŚWIADCZONE
SPRAWDŹ TERAZ

 Uszkodzenie przez słoną wodę Brak wpisów

 Akt wandalizmu Brak wpisów

 Kit Car Brak wpisów

 Zdemontowany na części Brak wpisów

 Pojazd testowy Brak wpisów

 Zmodernizowany Brak wpisów

 Po kolizji Brak wpisów

 Poprzednio taksówka Brak wpisów

ó Brak wpisów



 Poprzednio samochód policyjny Brak wpisów

 Obecnie taksówka Brak wpisów

 Obecnie samochód policyjny Brak wpisów

 Z szarej strefy Brak wpisów

 Zabytkowy Brak wpisów

 Klasyk Brak wpisów

 Pojazd rolniczy Brak wpisów

 Pojazd do przewozu drewna Brak wpisów

 Street Rod Brak wpisów

 Samochód z USA posiada ponownie
wydany VIN

Brak wpisów

 Replika Brak wpisów

 Po szkodzie całkowitej Brak wpisów

 Trzymany przez właściciela Brak wpisów

 Wydano gwarancję Brak wpisów

 Kopia z wykazu urzędowego Brak wpisów

 Tylko na części Brak wpisów

 Odzyskany po kradzieży Brak wpisów

 Nie ujawniono praw zastawu Brak wpisów

 Trzymany przez poprzedniego właściciela Brak wpisów

 Nie naprawiono niezgodności w pojeździe Brak wpisów

 Po naprawieniu niezgodności w pojeździe Brak wpisów

 Nienaprawiona usterka bezpieczeństwa
pojazdu

Brak wpisów

Naprawiona usterka bezpieczeństwa Brak wpisów



W tym rozdziale są wymienione uszkodzenia w samochodzie z rynku amerykańskiego. Możesz użyć tych informacji podczas
negocjowania ceny pojazdu. Jeżeli szkody są rozległe, rozważ zakup innego samochodu z USA.

Historia sprzedaży

10 sie 2020 - Aukcja

Tutaj znajdują się informacje, które były dostępne podczas sprzedaży samochodu w USA w 2020

 Naprawiona usterka bezpieczeństwa
pojazdu

p

 Zmiana numeru VIN Brak wpisów

 Szara strefa: brak zgodności Brak wpisów

 Szara strefa: zgodny Brak wpisów

 Pojazd z wypożyczalni Brak wpisów

 Ujawnione uszkodzenie Brak wpisów

 Poprzednio nie do naprawy/naprawiony Brak wpisów

 Zmiażdżony Brak wpisów

Uszkodzenia w samochodzie
DANE POŚWIADCZONE
SPRAWDŹ TERAZ

Po Uderzeniu - July 29, 2020

SIDE

Znaleziono wpisów: 1

DANE POŚWIADCZONE
SPRAWDŹ TERAZ



Informacje dodatkowe

Zakres cen ze skategoryzowanych stron
Cena szacunkowa w przypadku zakupu tego samochodu od sprzedawcy w USA.

Koszt: $22,698 Przebieg: - Miejsce: OH - CLEVELAND
WEST

Rodzaj paliwa:
GAS

Silnik:
2

Skrzynia biegów:
AUTOMATIC

Kolor nadwozia:
TWO TONE

Stan wydający:
OH

Highlights: ENHANCED VEHICLES

Odometer Status: NOT ACTUAL

Primary Damage: SIDE

Cylinders: 2

Keys: NO

Doc Type: OH - SALVAGE TITLE

Analiza ceny rynkowej
DANE POŚWIADCZONE
SPRAWDŹ TERAZ

Niska cena Zakres cen standardowych Wysoka
cena

$18,240
Dobra cena za 2017

Harley-Davidson FXSE

$23,585
Cena optymalna za 2017
Harley-Davidson FXSE

20,912
Średnia cena u
sprzedawców

Analiza cen rynkowych jest oparta na historii samochodu. Uwzględniono w niej klasę i wiek
samochodu, liczbę właścicieli, historię wypadków i uszkodzenia, wpisy w dokumencie TITLE, odczyty z
licznika itd. Te informacje są używane podczas porównywania atrakcyjności samochodu względem
innych pojazdów na rynku amerykańskim.

https://img123.s3.amazonaws.com/2020/07/29/6b/2efc6c805bb80520_41fe925a213f79.jpg
https://img123.s3.amazonaws.com/2020/07/29/6b/2efc6c805bb80520_beb0b1c8aa6bf0.jpg
https://img123.s3.amazonaws.com/2020/07/29/6b/2efc6c805bb80520_bedfc27ca5d5a9.jpg
https://img123.s3.amazonaws.com/2020/07/29/6b/2efc6c805bb80520_d74e502b8391f6.jpg
https://img123.s3.amazonaws.com/2020/07/29/6b/2efc6c805bb80520_a8b5eba6e44bfd.jpg
https://img123.s3.amazonaws.com/2020/07/29/6b/2efc6c805bb80520_19911b7ca3683f.jpg
https://img123.s3.amazonaws.com/2020/07/29/6b/2efc6c805bb80520_26d483fcc3e10b.jpg
https://img123.s3.amazonaws.com/2020/07/29/6b/2efc6c805bb80520_f421864f4c6c1d.jpg
https://img123.s3.amazonaws.com/2020/07/29/6b/2efc6c805bb80520_0107be08401101.jpg
https://img123.s3.amazonaws.com/2020/07/29/6b/2efc6c805bb80520_4d9ff16250d697.jpg


Zakres cen licytacyjnych
Kwota, za jaką sprzedawca jest skłonny zakupić samochód.

Ta kwota jest dostępna tylko dla sprzedawców, którzy mają dostęp do licytacji. Dlatego też nie należy
posługiwać się tą kwotą podczas negocjacji cenowych.

$22,229
Cena minimalna za 2017
Harley-Davidson FXSE

$22,453
Cena maksymalna za

2017 Harley-Davidson
FXSE

$22,341
Średnia cena podczas

licytacji

Zależność cena/rok prod.
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Zmiany ceny

Koszty właściciela

mi

Cena sprzedawcy

DATA CENA PRZEBIEG RÓŻNICA

10 sie 2020
DATA

$22,698
CENA

0 mi
PRZEBIEG RÓŻNICA

TITLE ROK 1 ROK 2 ROK 3 ROK 4 ROK 5 ŁĄCZNIE DLA 5 LAT

Amortyzacja
$3,401
ROK 1

$1,632
ROK 2

$1,428
ROK 3

$1,292
ROK 4

$1,156
ROK 5

$8,909
ŁĄCZNIE DLA 5 LAT

Ubezpieczenie
$2,025
ROK 1

$2,096
ROK 2

$2,169
ROK 3

$2,245
ROK 4

$2,324
ROK 5

$10,859
ŁĄCZNIE DLA 5 LAT

Paliwo
$2,229
ROK 1

$2,295
ROK 2

$2,376
ROK 3

$2,471
ROK 4

$2,582
ROK 5

$11,953
ŁĄCZNIE DLA 5 LAT

Utrzymanie
$1,545
ROK 1

$1,418
ROK 2

$1,040
ROK 3

$1,286
ROK 4

$1,731
ROK 5

$7,020
ŁĄCZNIE DLA 5 LAT

Naprawy
$525
ROK 1

$723
ROK 2

$816
ROK 3

$943
ROK 4

$1,110
ROK 5

$4,117
ŁĄCZNIE DLA 5 LAT

Podatki i opłaty
$1,246
ROK 1

$142
ROK 2

$181
ROK 3

$116
ROK 4

$161
ROK 5

$1,846
ŁĄCZNIE DLA 5 LAT



ŁĄCZNIE DLA 5 LAT: $44,704

Raporty EpicVIN™ zawierają informacje o pojazdach, pochodzące z bazy danych aukcji w Stanach Zjednoczonych i mogą zawierać
również zdjęcia pojazdu oraz szczegółowe informacje o nim, które były dostępne na stronach aukcji samochodowej w czasie, gdy
pojazd był wystawiany do licytacji. Raport z zapisów aukcji samochodowych i zapisy z aukcji w raporcie historii pojazdu dostępne są
wyłącznie wtedy, gdy pojazd był kiedykolwiek wystawiany do sprzedaży aukcyjnej w okresie od 2007 roku do dnia dzisiejszego, ale i
tak nie dla wszystkich pojazdów. Informacje o niektórych samochodach mogą być niedostępne. Informacje o samochodach z
EpicVIN™ zawarte w raporcie zapisów z aukcji samochodowej oraz zapisy zawarte w raporcie historii pojazdu udostępniane są z
bazy danych aukcji samochodowych w Stanach Zjednoczonych. EpicVIN™ nie daje gwarancji i nie ręczy, że raport zapisów z aukcji
samochodowej i raport zapisów historii pojazdu będą dostępne dla jakiegokolwiek określonego pojazdu, a także nie gwarantuje, że
informacje zawarte w raporcie zapisów z aukcji samochodowej i raporcie zapisów historii pojazdu będą dokładne, wyczerpujące,
sprawdzone i pełne. EpicVIN™ również nie bierze na siebie i nie ponosi żadnej odpowiedzialności (w przypadku niedbalstwa itp.) za
dokładność i pełny zakres takich informacji czy za przekonanie jakiejkolwiek osoby co do tych informacji. EpicVIN™ nie gwarantuje,
że dany pojazd nie był wystawiany na aukcje, jeżeli brak jest zapisów z aukcji samochodowych w raporcie lub raport zapisów z aukcji
samochodowych dla przedmiotowego samochodu nie jest dostępny. EpicVIN™ nie gwarantuje również dostępności zdjęć pojazdu w
raporcie. EpicVIN™ nie ma obowiązku zawiadamiać kogokolwiek o jakichkolwiek błędach zawartych w udostępnianych informacjach.
EpicVIN™ nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym bez ograniczeń za straty z tytułu utraconych korzyści, straty
biznesowe i inne wynikające z tego straty), jakie mogą powstać na skutek jakiegokolwiek wykorzystania informacji lub braku
dostępu do informacji z raportu EpicVIN™ zapisów z aukcji samochodowej czy z raportu EpicVIN™ zapisów z historii pojazdu.
EpicVIN™ nie ręczy i nie daje gwarancji - wyrażonych lub domyślnych - w tym (bez ograniczeń) jakichkolwiek gwarancji
przydatności towaru do określonych celów - w stosunku do informacji udostępnianych w danym raporcie. Użytkownik bierze na
siebie całe ryzyko wykorzystania jakiejkolwiek informacji zawartej w udostępnionym raporcie.

NMVTIS consumer access product disclaimer
The National Motor Vehicle Title Information System (NMVTIS) is an electronic system that contains information on certain
automobiles titled in the United States. NMVTIS is intended to serve as a reliable source of title and brand history for automobiles,
but it does not contain detailed information regarding a vehicle’s repair history.

All states, insurance companies, and junk and salvage yards are required by federal law to regularly report information to NMVTIS.
However, NMVTIS does not contain information on all motor vehicles in the United States because some states are not yet providing
their vehicle data to the system. Currently, the data provided to NMVTIS by states is provided in a variety of time frames; while
some states report and update NMVTIS data in “real-time” (as title transactions occur), other states send updates less frequently,
such as once every 24 hours or within a period of days.

Information on previous, signi�cant vehicle damage may not be included in the system if the vehicle was never determined by an
insurance company (or other appropriate entity) to be a “total loss” or branded by a state titling agency. Conversely, an insurance
carrier may be required to report a “total loss” even if the vehicle’s titling-state has not determined the vehicle to be “salvage” or
“junk.”

A vehicle history report is NOT a substitute for an independent vehicle inspection. Before making a decision to purchase a vehicle,
consumers are strongly encouraged to also obtain an independent vehicle inspection to ensure the vehicle does not have hidden
damage. The Approved NMVTIS Data Providers (look for the NMVTIS logo) can include vehicle condition data from sources other
than NMVTIS.

NMVTIS data INCLUDES (as available by those entities required to report to the System):

Information from participating state motor vehicle titling agencies.

Słowniczek +

https://vehiclehistory.bja.ojp.gov/nmvtis_glossary
https://vehiclehistory.bja.ojp.gov/nmvtis_states
https://vehiclehistory.bja.ojp.gov/nmvtis_vehiclehistory
https://vehiclehistory.bja.ojp.gov/nmvtis_states


Information on automobiles, buses, trucks, motorcycles, recreational vehicles, motor homes, and tractors. NMVTIS may not
currently include commercial vehicles if those vehicles are not included in a state’s primary database for title records (in some
states, those vehicles are managed by a separate state agency), although these records may be added at a later time.
Information on “brands” applied to vehicles provided by participating state motor vehicle titling agencies. Brand types and
de�nitions vary by state, but may provide useful information about the condition or prior use of the vehicle.
Most recent odometer reading in the state’s title record.
Information from insurance companies, and auto recyclers, including junk and salvage yards, that is required by law to be
reported to the system, beginning March 31, 2009. This information will include if the vehicle was determined to be a “total
loss” by an insurance carrier.
Information from junk and salvage yards receiving a “cash for clunker” vehicle traded-in under the Consumer Assistance to
Recycle and Save Act of 2009 (CARS) Program.

Consumers are advised to visit www.vehiclehistory.gov for details on how to interpret the information in the system and understand
the meaning of various labels applied to vehicles by the participating state motor vehicle titling agencies.

© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone

https://vehiclehistory.bja.ojp.gov/

