VADEMECUM W TRAKCIE ZWROTU:
1. Zwracany pojazd powinien być czysty (na zewnątrz i wewnątrz) tak aby możliwe było
dokonanie jego precyzyjnych oględzin.
2. Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu wszystkich dokumentów związanych z autem w
stanie kompletnym (uzupełniona książka serwisowa, instrukcja obsługi, kody do radia itp.)
3. Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu nieuszkodzonych i kompletnych kluczyków oraz
wszystkich innych wydanych akcesoriów (trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka etc).
W przypadku braku któregoś z elementów jego kosztem zostanie obciążony wynajmujący.
4. W przypadku niedostosowania się do powyższych zaleceń kosztami usunięcia efektów
wystąpienia zdarzeń niepożądanych obciążony będzie wynajmujący.
NADWOZIE - WGNIECENIA
Dopuszczalne:
- niewielkie pojedyncze wgniecenia lub ślady uderzeń (do 15 mm przekroju) pod warunkiem, że
nie doszło do zerwania powierzchni lakieru i odsłonięcia gołej blachy lub osadzenia się rdzy
dopuszczalna liczba wgnieceń/śladów uderzeń na 1 element -1
- niewielkie (max. 2 mm) odpryski lakieru spowodowane uderzeniem kamienia pod warunkiem,
że uszkodzona powierzchnia nie przekracza 10% powierzchni danego elementu (pkt ma
zastosowanie w przypadku maski i przedniego zderzaka lakierowanego)
Niedopuszczalne:
wgniecenia lub ślady uderzeń powyżej 15 mm przekroju i/lub powodujące ubytek powłoki
lakierniczej i/ lub ze śladami korozji więcej niż 1 wgniecenie/ślad uderzenia na 1 element
odpryski lakieru większe niż 2 mm oraz uszkadzające więcej niż 10%powierzchni danego
elementu
NADWOZIE - POWŁOKA LAKIERNICZA
Dopuszczalne:
niewielkie zarysowania lakieru (niewymagające prac lakierniczych) przebarwienia/zmatowienia
lakieru nie wynikające z nieprawidłowego użytkowania pojazdu
Niedopuszczalne:
głębokie zadrapania (sięgające do podkładu, wymagające przeprowadzenia prac lakierniczych)
uszkodzenia spowodowane usuwaniem naklejek/reklam/anteny CB
uszkodzenia powstałe w wyniku przeprowadzenia jakiejkolwiek naprawy nieautoryzowanej
PODWOZIE
Niedopuszczalne:
połamane osłony silnika lub brak osłon silnika
uszkodzenia mechaniczne / zniekształcenia podwozia
ELEMENTY ZEWNĘTRZNE-ZDERZAKI ORAZ LISTWY OCHRONNE
Dopuszczalne:
niewielkie zarysowania elementów nielakierowanych (nie mające wpływu na estetykę)
odbarwienia/zmatowienia będące wynikiem naturalnego zużywania w drodze standardowego
użytkowania pojazdu
Niedopuszczalne:
ubytki elementów, pęknięcia/złamania elementów, uszkodzenia i zadrapania, sięgające do
podkładu,
uszkodzenia, zadrapania, odkształcenia powstałe w wyniku szkód komunikacyjnych lub
nieprawidłowego użytkowania samochodu

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE- LUSTERKA
Dopuszczalne:
małe
zarysowania
lusterek
lakierowanych
(nie
wymagające
prac
lakierniczych
niewielkie zarysowania lusterek nielakierowanych (nie mające wpływu na estetyk)
Niedopuszczalne:
brak lusterka, wkładu lusterka lub urwane lusterko
zniekształcenia, wygięcia lusterka, pęknięcia, w tym pęknięcia wkładu lusterka
uszkodzenia ( zadrapania) wymagające naprawy lakierniczej
ELEMENTY ZEWNĘTRZNE-OPONY
Dopuszczalne:
zużycie bieżnika zgodne z ilością przejechanych kilometrów ( 60 000/1 kpl. opon)
Niedopuszczalne:
uszkodzenia , w tym uszkodzenia bieżnika, spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
ubytki opon lub zniekształcenia mechaniczne (powstałe np. w wyniku parkowania na
krawężnikach), brak opony zapasowej, zwracanie opon innych niż przypisane do danego
pojazdu, nadmierne zużycie opon w stosunku do przejechanych km (60 000/1 kpl. opon)
brak powietrza w kołach/ w kole zapasowym
ELEMENTY ZEWNĘTRZNE - KOŁA, KOŁPAKI, FELGI
Dopuszczalne:
niewielkie zarysowania wynikające z codziennej eksploatacji, odbarwienia i zadrapania na
kołpakach, które nie spowodowały pęknięcia/złamania materiału ani deformacji kołpaka
Niedopuszczalne:
brak kołpaka/kołpaków, uszkodzenia, odkształcenia, wyłamania fragmentów kołpaków,
felgi pokrzywione, zarysowane, ze śladami korozji
WNĘTRZE - TAPICERKA
Dopuszczalne:
zużycie i wytarcia wynikające ze standardowego użytkowania
Niedopuszczalne:
mechaniczne uszkodzenia, silne zabrudzenia, trudne do usunięcia plamy podsufitki
i tapicerki, w tym tapicerki podłogowej.
Ślady przypalenia, trudno usuwalne zapachy, sierść
WNĘTRZE - WYPOSAŻENIE
Dopuszczalne:
dodatkowe akcesoria, zamontowane bez mechanicznego uszkodzenia deski rozdzielczej
i kokpitu, zużycie kierownicy w wyniku standardowej eksploatacji.
Niedopuszczalne:
ingerencja w deskę rozdzielczą/ kokpit (np. otwory po montażu dodatkowych urządzeń)
uszkodzenia elementów plastikowych
brak wyposażenia dodatkowego przypisanego do danego auta (np. głośniki, radio)
SZYBY
Dopuszczalne:
naklejki na szybach (od strony wewnętrznej i zewnętrznej)
Niedopuszczalne:
uszkodzenia mechaniczne szyb (np. pęknięcia, odpryski)
OŚWIETLENIE
Dopuszczalne:
niewielkie zadrapania, rysy nie wpływające na funkcjonalność reflektorów, świateł
przeciwmgielnych oraz kierunkowskazów, brak sprawnej żarówki
Niedopuszczalne:
mechaniczne uszkodzenia reflektorów, świateł przeciwmgielnych oraz kierunkowskazów
wpływające na ich funkcjonalność (w tym pęknięcia szkła lub osłony)
BAGAŻNIK
Dopuszczalne:
powierzchowne zarysowania, naturalne zużycie tapicerki bagażnika (np. powierzchowne
wytarcia)
Niedopuszczalne:
zarysowania uszkadzające lakier do blachy, podarta lub silnie zabrudzona tapicerka bagażnika,
zniszczenia spowodowane przewożeniem zwierząt

