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Vážený užívateľ vozidla Mercedes-Benz,
vrátenie vášho vozidla sa pomaly blíži. Tak, ako sa snažíme
my poskytnúť nové vozidlo vám v tej najvyššej kvalite,
predpokladáme, že aj nám bude vaše súčasné vozidlo
vrátené v poriadku a bez poškodenia.
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Doprajte preto dokonalý pocit z vozidla Mercedes-Benz
aj novému majiteľovi vášho súčasného vozidla.

Niekoľko užitočných rád
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Chápeme, že nie je vždy jasne rozpoznateľné, ktoré
poškodenia sú alebo nie sú v súlade so zmluvou. Aby
ste si v tomto boli istý, budete približne tri mesiace pred
plánovaným riadnym ukončením vašej zmluvy vyzvaný
k predbežnej kontrole vozidla. Vždy vám však pomôže
jednoduché pravidlo:
Snažte sa vcítiť do role kupujúceho použitého vozidla
prémiovej značky v hodnote desiatok tisíc eur.

Ďakujeme.

Opotrebenie
a poškodenie
Čo je bežné opotrebenie a čo je
považované za poškodenie?
Čo je bežné opotrebenie a čo je už z pohľadu výkupu
a následného predaja použitého osobného vozidla
Mercedes-Benz považované za poškodenie, vám
priblížime na nasledujúcich stránkach tejto príručky.

Bežné opotrebenie
Vzniká používaním vozidla v súlade s určením a bolo by mu
možné zabrániť len vynaložením značných prostriedkov
a obmedzení pri jeho používaní. Pri hodnotení vozidla sa
len zaprotokolujú.

Poškodenie
Vzniká nevhodným používaním vozidla a je možné mu
zabrániť. Napríklad prispôsobením štýlu jazdy daným
podmienkam, opatrnosťou pri manipulácii s jednotlivými
časťami vozidla a pod. Poškodenie môže, samozrejme,
vzniknúť aj zásahom vyššej moci, či zavinením inou
osobou. Poškodenie presahuje bežné opotrebenie vozidla
a je jeho užívateľovi po vrátení vozidla účtované. Prosíme
vás o preverenie, či ste pri poškodeniach, pri ktorých
je možné uplatniť plnenie z havarijného, prípadne z
povinného zmluvného poistenia, zaistili nahlásenie škody
príslušnej poisťovni.

Pri posudzovaní stavu použitého vozidla, samozrejme, hrá
dôležitú úlohu jeho vek a počet najazdených kilometrov.
V mnohých prípadoch však toto kritérium do posudku
nevstupuje. Je to napríklad prasknuté čelné sklo,
pneumatiky s hĺbkou dezénu menšou ako určuje legislatíva,
či chýbajúce súčasti vozidla (druhý kľúč, návod k vozidlu
a pod.).
Naším cieľom nie je urobiť z použitého vozidla na náklady
zákazníka vozidlo nové. Ak je to možné, uprednostňujeme
vždy cestu opravy pred výmenou. Aby sme zaistili
maximálnu objektivitu posúdenia, zabezpečuje kontrolu
vrátenia vozidla nezávislá tretia strana (nezávislá znalecká
organizácia). Zákazníkovi je následne predložená finálna
správa, v ktorej sú všetky poškodenia popísané a nafotené.
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Ako sa pripraviť
na vrátenie vozidla?
Nahláste v poisťovni poistné udalosti a vozidlo nechajte
opraviť v autorizovanom servise.
Absolvujte predpísaný servis, ak na displeji vozidla svieti
ukazovateľ ASSYST PLUS.
Nezabudnite skontrolovať, či je vo vozidle všetko,
čo ste s ním dostali pri jeho dodaní:
• doklady k vozidlu (Osvedčenie o registrácii vozidla
časť I. a II. – tzv. malý a veľký technický preukaz,
zelená karta),
• dve sady kľúčov (spolu s kovovou planžetou
zasunutou do tela každého z oboch kľúčov),
• všetky návody na obsluhu a užívateľské príručky,
• platnosť technickej kontroly STK ešte najmenej 30
dní po vrátení vozidla,
• zásuvné navigačné moduly, SD karta (iné médium
s mapovými podkladmi, káble a pod.),
• povinná výbava (výstražný trojuholník, lekárnička,
zdvihák, kľúč na kolesá, sada na opravu pneumatík,
kompresor, rezervné koleso, ak boli súčasťou
výbavy),
• originálne kryty kolies (ak boli s vozidlom dodané).
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Z celého vozidla vyberte všetky osobné veci. Po vrátení
vozidla nie je možné zabezpečiť ich vrátenie.
V prípade, že je vozidlo znečistené (exteriér, interiér), vozidlo
umyte a interiér vyčistite. Využitím externých dodávateľov
čistiacich služieb dosiahnete maximálny účinok čistenia
a nedôjde k dodatočnému poškodeniu použitím nevhodných
prípravkov alebo neodborným postupom.
Vozidlo vráťte natankované s dojazdom minimálne 100 km
(stav dojazdu nájdete na displeji vozidla).
S použitím tejto príručky môžete sami vykonať predbežnú
kontrolu stavu vozidla tesne pred jeho vrátením. Týmto
krokom sa vyhnete nepríjemnému prekvapeniu v podobe
ďalších nákladov na odstránenie škôd na vozidle.
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Môžem sám posúdiť stav
vozidla pred jeho vrátením?
Áno, môžete. Pri posudzovaní stavu vozidla sa držte obsahu
tohto dokumentu a niekoľkých zásadných pravidiel.

Ako mám pri posudzovaní postupovať?
• Odstráňte z celého vozidla všetky polepy
a samolepky,
• vozidlo umyte a nechajte vyschnúť (na mokrom
alebo špinavom vozidle nebudete schopný rozoznať
všetky poškodenia),
• vozidlo kontrolujte pri dostatočnom osvetlení,
• skontrolujte celé vozidlo (interiér aj exteriér),
• ku kontrole pristupujte objektívne (najlepšie optikou
kupujúceho, nie predávajúceho),
• všetky zistenia si zapíšte.
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Interiér vozidla a
batožinový priestor

Príklady poškodenia

Bežné opotrebenie
• Vyblednutie materiálu vnútorného obloženia vplyvom
vonkajšieho prostredia každodenným používaním
a bežným opotrebením v súlade s určením,
• sedadlá vykazujúce opotrebenie a presedenie
bežným používaním v súlade s určením,
• ľahké znečistenie.
Prepálené čalúnenie stropu

Poškodený kryt reproduktoru

Diera v čalúnení stropu

Preliačina

Rez v sedadle

Trhlina v čalúnení dvier

Poškodenie
• Akékoľvek iné ako ľahké znečistenie a zápach
(aj po fajčení) vo vnútornom priestore, vrátane
batožinového priestoru,
• prepáleniny, rezy, ryhy, odreniny, praskliny a
deformácie materiálu vnútorného obloženia,
kobercov a rohoží, vrátane batožinového priestoru,
• otvory, škvrny či zvyšky materiálu po demontáži
externých zariadení,
• polepy a samolepky.
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Spätné zrkadlá a
vonkajšie doplnky
Bežné opotrebenie
• Pri nelakovaných krytoch spätných zrkadiel:
škrabance, ryhy a odreté časti do 5 cm,
• pri lakovaných krytoch spätných zrkadiel: škrabance,
ryhy a odreté časti do 5 cm, ak sú odstrániteľné
mechanickým leštením,
• vozidlo musí byť vrátené s neporušeným ťažným
zariadením a zásuvkou (ak sú súčasťou vozidla),
anténou, stieračmi a ďalšími doplnkami.
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Poškodenie
• Pri nelakovaných krytoch spätných zrkadiel:
škrabance, ryhy a odreté časti nad 5 cm,
• pri lakovaných krytoch spätných zrkadiel: škrabance,
ryhy a odreté časti nad 5 cm, ak sú odstrániteľné
mechanickým leštením,
• deformácie alebo rozbitie spätných zrkadiel,
prípadne ich krytov,
• vozidlo vrátené s poškodeným alebo chýbajúcim
ťažným zariadením a zásuvkou (ak sú súčasťou
vozidla), anténou, stieračmi a ďalšími doplnkami,
• poškodenie spôsobené demontážou ťažného
zariadenia alebo iných vonkajších doplnkov,
• polepy a samolepky.
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Sklá a svetlomety
Bežné opotrebenie
• Povrchové poškodenie svetlometov, hmlových
svietidiel a smeroviek štrkom, bez rozbitia, prasklín,
trhlín, kráterov a bez vplyvu na ich funkciu,
• povrchové poškodenie skiel štrkom, bez rozbitia,
prasklín, trhlín, kráterov a bez vplyvu na ich funkciu,
• povolené sú len malé nálepky na skle, vyžadované
miestnymi predpismi (diaľničné známky, plakety
DEKRA), ak sú platné.
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Poškodenie
• Rozbité sklá, svetlomety, hmlové svietidlá alebo
smerovky,
• svetlomety, hmlové svietidlá alebo smerovky
s prasklinami, trhlinami, krátermi a s vplyvom na ich
funkciu,
• sklá s prasklinami, trhlinami, krátermi s vplyvom
na ich funkciu,
• samostatne aplikovaná ochrana pred slnečným
žiarením a tónované pásy musia byť zo skiel úplne
odstránené, ak neboli aplikované profesionálne
podľa platných predpisov a ak sú potrhané, prípadne
inak poškodené, alebo sa začali oddeľovať od rohov
skla,
• polepy a samolepky.
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Pneumatiky
Bežné opotrebenie
• Letné pneumatiky do 2 mm hĺbky dezénu a zimné
pneumatiky do 4 mm hĺbky dezénu vždy po celej
ploche pneumatiky,
• ľahké odreniny na pneumatikách.

Príklady poškodenia

Poškodenie
• Letné pneumatiky pod 2 mm hĺbky dezénu a zimné
pneumatiky pod 4 mm hĺbky dezénu vždy po celej
ploche pneumatiky,
• deformovaná pneumatika,
• vydutina, trhlina alebo rez v pneumatike,
• pneumatika prerazená cudzím predmetom,
• poškodenie bočnice pneumatiky.

Poškodenie bočnice

Vydutina

Prerazenie cudzím predmetom
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Puklice a disky

Príklady bežného opotrebenia

Bežné opotrebenie
• Na ploche krytov kolies, plechovej puklice alebo
disku z ľahkej zliatiny: jedno povrchovo otlčené
miesto, povrchový škrabanec alebo povrchová
odrenina do 10 cm,
• na boku krytov kolies, plechovej puklice alebo disku
z ľahkej zliatiny: jedno povrchovo otlčené miesto,
povrchový škrabanec alebo povrchová odrenina
do 10 cm.

Poškodenie
• Na ploche krytov kolies, plechovej puklice alebo
disku z ľahkej zliatiny: jedno povrchovo otlčené
miesto, povrchový škrabanec alebo povrchová
odrenina dlhšia ako 10 cm alebo viac ako jedno
akékoľvek poškodenie,
• na boku krytov kolies, plechovej puklice alebo disku
z ľahkej zliatiny: jedno povrchovo otlčené miesto,
povrchový škrabanec alebo povrchová odrenina
dlhšia ako 10 cm, alebo viac ako jedno akékoľvek
poškodenie,
• korózia na krytoch kolies, plechových pukliciach
alebo diskoch z ľahkej zliatiny, spôsobená
poškodením,
• rozbité alebo deformované kryty kolies, plechových
puklíc alebo diskov z ľahkej zliatiny,
• vozidlo vrátené bez originálnych krytov kolies spolu
so stredovými krytkami, sady na opravu pneumatík
alebo rezervného kolesa (ak bolo vo výbave).
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Opotrebenie na krytoch kolies

Opotrebenie boku krytov kolies

Príklady poškodenia

Škrabance na ploche krytov kolies

Škrabance na ploche krytov kolies

Rozbité a deformované kryty kolies

Viacnásobné poškodenie
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Maska chladiča
a nárazník
Bežné opotrebenie
• Preliačiny do 2 cm, maximálne 2 cm na nárazníku
alebo maske chladiča,
• pri lakovaných nárazníkoch škrabance do 10 cm,
ktoré možno odstrániť mechanickým leštením,
• pri lakovaných nárazníkoch otlčené miesta a odreniny
do 2 cm, ktoré možno odstrániť mechanickým
leštením,
• pri dekoratívne upravených alebo nelakovaných
nárazníkoch: škrabance a ryhy do 10 cm,
• pri dekoratívne upravených alebo nelakovaných
nárazníkoch: obité miesta a odreniny do 2 cm,
• vyblednutie v dôsledku vonkajších vplyvov, napr.
vplyvom poveternostných podmienok.

Poškodenie
• Rozbité, prasknuté alebo deformované mriežky
chladiča a nárazníka,
• preliačiny väčšie ako 2 cm,
• viac ako dve preliačiny na maske chladiča alebo
na nárazníku,
• pri lakovaných nárazníkoch: všetky škrabance, obité
miesta a odreniny, ktoré nie je možné odstrániť
mechanickým leštením,
• pri dekoratívne upravených alebo nelakovaných
nárazníkoch: škrabance a ryhy dlhšie ako 10 cm,
• pri dekoratívne upravených alebo nelakovaných
nárazníkoch: otlčené miesta a odreniny dlhšie ako
2 cm,
• poškodenie v dôsledku nevhodného použitia
chemikálií.

Príklady poškodenia

Príklad bežného opotrebenia
Povrchové škrabance laku
karosérie, ktoré možno odstrániť
mechanickým leštením
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Odreniny a škrabance, ktoré
nemožno odstrániť leštením

Škrabance a ryhy dlhšie ako
10 centimetrov

Preliačiny väčšie ako 2 centimetre

Poškodenie nevhodnými
chemikáliami
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Karoséria a lak
Bežné opotrebenie
• Preliačiny do 2 cm bez poškodenia laku, pokiaľ nie
sú viac ako dve preliačiny na jednom diele karosérie,
• škrabance do 10 cm, ktoré možno odstrániť
mechanickým leštením,
• otlčené miesta a odreniny do 2 cm, ktoré možno
odstrániť mechanickým leštením,
• jednotlivé malé miesta s odrazeným lakom
na hranách dvier (kapote, maske, nárazníku), ktoré
nie sú väčšie ako 3 mm a nevykazujú známky korózie.
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Poškodenie
• Viac ako dve preliačiny na jednom diele (bez ohľadu
na tvar alebo veľkosť),
• preliačiny vykazujúce poškodenie laku,
• preliačiny väčšie ako 2 cm,
• škrabance nad 10 cm,
• obité miesta a odreniny nad 2 cm,
• všetky praskliny, škrabance, obité miesta a odreniny,
ktoré nie je možné odstrániť mechanickým leštením,
• akákoľvek nesprávna (neodborná) oprava,
• vznik korózie na ktoromkoľvek poškodenom mieste,
• polepy a samolepky.

Príklady bežného opotrebenia

Príklady poškodenia

Preliačiny do 2 cm bez poškodenia
laku

Škrabance do 10 cm, ktoré možno
odstrániť mechanickým leštením

Škrabance nad 10 cm

Preliačiny väčšie ako 2 cm

Otlčené miesta a odreniny do 2 cm

Miesta s odrezaným lakom
na hranách dvier do 3 mm

Praskliny a škrabance

Neodborná oprava
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Ostatné

Niekoľko užitočných rád

Poškodenie

Vznik prípadných škôd môžete obmedziť, ak sa budete
správne starať o vaše vozidlo. Dovoľte, aby sme vám
predstavili niekoľko užitočných rád a odporúčaní:
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Tester

Spravodlivé posúdenie stavu vozidla
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• Všetky ostatné poškodenia, ktoré nie sú popísané
pod bodom „Bežné opotrebenie“ a kvôli ktorým je
nutná oprava,
• všetky ostatné poškodenia, ktoré majú vplyv
na jazdu a bezpečnosť, a majú za následok
zamietnutie pri technickej kontrole vozidla.

• servisujte vaše vozidlo v súlade s predpísanými
a odporúčanými servisnými prehliadkami, a to
výhradne v sieti autorizovaných servisov značky
Mercedes-Benz. Ich prehľad nájdete na www.
mercedes-benz.sk,
• kontrolujte tlak v pneumatikách – nesprávny tlak
zvyšuje vašu spotrebu paliva,
• čistite interiér vozidla – zabezpečte pravidelné
čistenie a vysávanie interiéru,
• obmedzte používanie automatických umývačiek,
pretože ich časté používanie môže spôsobiť
poškodenie laku,
• používajte len autokozmetiku, ktorá je schválená
výrobcom. Iné prostriedky, napríklad pre domácnosť,
môžu poškodiť lak alebo povrch vnútorného
obloženia,
• zabráňte vzniku poškodenia laku v dôsledku
drobných kamienkov dodržiavaním bezpečnej
vzdialenosti od vozidla idúceho pred vami.
Dodržiavanie vzdialenosti pre bezpečné zabrzdenie
môže znížiť tvorbu týchto poškodení až o 80 %.
Ďalšie tipy, ako sa čo najlepšie starať o vaše vozidlo,
nájdete v užívateľskej príručke vášho vozidla.
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Aktuálnu verziu dokumentu v elektronickej verzii nájdete na adrese
www.mb4.me/mbfs-operativny-lizing-dokumenty.
Načítajte túto stránku pomocou QR kódu:

Bližšie informácie získate u svojho partnera Mercedes-Benz alebo na stránke
www.mercedes-benz.sk. Špecifikácie produktov sa môžu meniť. Za tlačové
chyby nepreberáme zodpovednosť. Právo na chyby vyhradené.
9/2016

