Przykład 1:
Pianino marki Ed. Seiler o numerze 56789.
Pianino jest w naszej rodzinie od połowy lat 60-ych. Było kupione jako
używane.
W latach 60-70-ych służyło uczennicy podstawowej szkoły muzycznej, która
potem dostała się do liceum muzycznego i ukończyła je, ćwicząc na tym pianinie
nawet do 4 godzin dziennie. Pianino było wówczas strojone co roku.
Od roku 1978 do 1990 pianino było nieużywane i niestrojone. Zaproszony
stroiciel w roku 1990 lub 1991 stwierdził znaczne problemy z pianinem:
nietrzymające kołki, zużyty mechanizm. Został przeprowadzony remont w zakresie
wymiany kołków, części strun, części miękkich mechanizmu oraz jego regulacji. Od
momentu remontu pianino służyło kilka razy w tygodniu dziecku do nauki muzyki
(było używane przez kwadrans dziennie). W latach 1991-2000 było strojone 2 lub 3
razy.
Od roku 2000 stoi nieużywane. W roku 2001 miało przeprowadzkę, podczas
której zostało upuszczone z wysokości 30 cm i uszkodzone. Po przeprowadzce
niestrojone. Pianino oglądał stroiciel dopiero w roku 2010 i stwierdził, że jest
zupełnie wysuszone; ma pękniętą ramę, popękaną płytę rezonansową i być może
strojnicę. Nastroił pianino, obniżając mu strój o ton. Jednak po tym strojeniu
pianino rozstroiło się bardzo szybko, przez co znów przestało być używane.
Obecnie nie nadaje się nawet do zagrania najprostszej melodii, bo raz, że fałszuje, a
dwa, że znaczna część klawiszy nie odbija. Pianino znajduje się na 4 piętrze bez
windy z krętymi i wąskimi schodami. Chciałbym je sprzedać w ciągu tygodnia.
Przykład 2:
Pianino "Legnica" o numerze 5678.
ok. 1960 - zakup nowego pianina;
1960-75 - używane przez parę godzin dziennie przez ucznia szkoły muzycznej I i II
stopnia, strojone raz do roku;
1975-90 - nieużywane, niestrojone;
1990-2000 - używane kilka razy w tygodniu przez dziecko, w tym okresie strojone
2-3 razy, stroiciel chwalił pianino za piękny dźwięk i mówił, że dobrze trzyma strój;
2000-2015 - nieużywane, niestrojone;
2015 - remont pianina: nowe struny, kołki, części miękkie, regulacja mechanizmu.
Po remoncie używane i raz dodatkowo strojone. Stroiciel mówił, że pianino ma
bardzo ładny dźwięk zbliżony do oryginalnego. Remont kosztował 5 tysięcy
złotych. Chciałbym sprzedać pianino do września (szykuje mi się przeprowadzka
do mniejszego mieszkania). Pianino znajduje się na parterze - do pokonania są tylko
4 schodki.

