Protokół rekonstrukcji stanu faktycznego
pojazdu z dnia 15.12.2019
Protokół zrealizowany na podstawie czynnosci wywiadowczych
dotyczący
pojazdu Mercedes G–Klasa 2009 benzyna - zlecenie numer 1990. Czynności zostały
przeprowadzone zgodnie i w granicach prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej
Polskiej
z
uwzględnieniem
ustawy
z
dnia
6
lipca
2001r.
o
usługach
detektywistycznych.
Wywiad został zrealiowany z zastosowaniem elementów taktyki i techniki
prowadzenia przesłuchań oraz oceny szczerosci i wiarygodności wypowiedzi przez
dyplomowanego psychologa śledczego.
Wnioski zawrte w protokole są syntezą informacji pozyskanych od sprzedajacego lub
osoby reprezentującej sprzedającego z zastosowaniem wnioskowania dedukcyjnego oraz
indukcyjnego.
Informacje
dotyczące
działalności
IBW
Group,
właściciela
portalu
weryfikacje.com wraz z subdomenami zawarte w niniejszym przekazie elektronicznym
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i przeznaczone są wyłącznie dla jej adresata.
Jeżeli nie jesteś adresatem powiadom o tym fakcie nadawcę i usuń ten przekaz wraz
ze wszystkimi załącznikami, które zawiera. Posługiwanie się, ujawnianie,
kopiowanie, zarówno w całości jak i w części, informacji zawartych w protokole z
rekonstrukcji stanu faktycznego pojazdu jest zabronione i stanowi naruszenie
prawa.

Rekonstrukcja stanu faktycznego pojazdu – podsumowanie:
Sprzedajacy jest doświadczonym handlarzem, a nie osobą prywatną jak
to jest przedstawione w ogłoszeniu. Wypowiedzi sprzedającego o
bezwypadkowości pojazdu są szczere (brak kłamstwa ofensywnego),
natomiast sprzedający podejmuje liczne i nieudolne strategie
manipulacji. W fazie pytań szczegółowych sprzedający przyznaje się,
że cały przód pojazdu był powtórnie lakierowany. Sprzedający
twierdzi, ze naprawa lakiernicza została dokonana ze względu na
odpryski, a nie na naprawę powypadkową – ta wypowiedz jest już
całkowicie szczera i bez stosowania strategii manipulacji.
Sprzedający deklaruje, że wszystkie szyby oraz lampy są oryginalne
i fabryczne – wypowiedz szczera. Podczas ''dosłuchania'' sprzedający
ujawnia, że przednia szyba posiada niewielkie odpryski. Stan środka
pojazdu sprzedający określa jako bardzo dobry, ale sposób tej
wypowiedzi sugeruje, że należy spodziewać się stanu normatywnego
względem przebiegu. Wypowiedzi sprzedającego na temat przebiegu nie
posiadają symptomów kłamstwa ofensywnego ani strategii manipulacji
dlatego z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, deklarowany
przebieg jest oryginalny. Cale wyposażenie zamontowane w pojeździe
działa prawidłowo. Brak wycieków – silnik nie jest myty na potrzeby
sprzedaży.

Informacja dodatkowa:
Średnia Wartość pojazdu: 210 tys zł.
Normatywny przebieg: 145 tys. km
Cena pojazdu w ogłoszeniu: 189 tys zł.
Deklarowany przebieg w ogorzeniu: 113 tys km.
Komentarz:
Proponowana cena jest delikatnie poniżej wartości rynkowej. Przebieg
również jest delikatnie poniżej przebiegu normatywnego. Obydwa
parametry są w rozsądnej normie i nie wzbudzają naszych wątpliwości.

Rekomendacja do przeprowadzenia inspekcji na miejscu:
Polecam ten pojazd do przeprowadzenia szczegółowej
inspekcji na miejscu. Pojazd jest w co najmniej dobrym
stanie technicznym i wizualnym, a więc znacznie powyżej
średniej.

Tabela parametrów dotyczących ogłoszenia
Kryterium

Punktacja

Właściwa objetość tekstu ogłoszenia
Względnie duża ilość istotnych informacji
Wzglednie mała ilość nieistotnych informacji
Niskie zdystansowanie
Brak "jawnych" strategii manipulacji
Pewność deklaracji
Bezpośredniość deklaracji

10
9
9
8
8
9
6

Względna maksymalna liczba punktów
Suma punktów

70
59

Współczynnik: iloczyn uzyskanych punktów do względnej maksymalnej
liczby

84

Legenda:
1 – reakcja charakterystyczna dla populacji nieszczerej i/lub niewierygodnej,
10 – reakcja charakterystyczna dla populacji szczerej oraz wiarygodnej.
Punktacja kontinuum 1 – 10 pkt, 0 - brak danych dla kryterium
Współczynnik
Ocena szczerosci i wiarygodnosci deklaracji sprzedajacego:
Zdecydowanie szczery i wiarygodny!
Umiarkowanie szczery i wiarygodny
Raczej nieszczery i niewiarygodny
Zdecydowanie nieszczery i niewiarygodny!

od 80
od 60
od 40
od 0

do 100
do 79
do 59
do 39

Tabela psychometryczna reakcji sprzedającego
Kryterium
Nieustrukturyzowany sposob wypowiedzi swobodnej
Duża liczba istotnych szczegów
Brak niejasnych (dwuznacznych) deklaracji
Duży poziom wiedzy motoryzacyjnej sprzedjacego
Właściwa objetość wypowiedzi
Znajmość faktów dotyczących sprzedawanego pojazdu
Brak ymptomów kłamstwa ofenyswnego
Brak okresów latencyjnych
Odpowiedzi bezpośrednie na bezpośrednie pytania
Prawidłowa intonacja zdań twierdzących
Adekwatny poziom detalizacji
Zachowana logika odpowiedzi
Odpowiedzi zgodne z wiedza motoryzacyjną sprzedajacego
Brak reakcji na pułapki psychologiczne
Brak spadku motywacji do dalszej rozmowy
Brak wzrost napięcia emocjonalnego rozmówcy w pytaniach krytycznych
Brak symptomu pamięci wybiórczej
Brak wzrostu agresji słownej sprzedjącego
Wewnętrznie spójne uzasadnienie ujawnionych niekonsekwencji
Wyjaśnienia zgodne z charakterystyka zjawiska
Brak zmiany poziomu detalizacji (wzrost i/lub spadek)
Brak "problemów'' z pamięcią
Brak "nieudanych'' odpowiedzi
Brak dystansowania się do własnych deklaracji
Brak niekosekwencji w obrębie jednego wywiadu
Względna maksymalna liczba punktów
Suma punktów
Współczynnik: iloczyn uzyskanych punktów do względnej maksymalnej
liczby

Punktacja
2
8
9
10
10
8
7
7
7
8
8
8
8
8
3
9
9
10
10
9
10
9
9
9
8
250
203
81,2

Legenda:
1 – reakcja charakterystyczna dla populacji nieszczerej i/lub niewierygodnej,
10 – reakcja charakterystyczna dla populacji szczerej oraz wiarygodnej.
Punktacja kontinuum 1 – 10 pkt, 0 - brak danych dla kryterium
Współczynnik
Ocena szczerosci i wiarygodnosci deklaracji sprzedajacego:
Zdecydowanie szczery i wiarygodny!
Umiarkowanie szczery i wiarygodny
Raczej nieszczery i niewiarygodny
Zdecydowanie nieszczery i niewiarygodny!

od 80
od 60
od 61
od 62

do 100
do 79
do 59
do 39

