Kódex primeraného stavu jazdeného vozidla – úžitkové vozidlá
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.
Kódex č. 202103 platný od 1. 4. 2021

Dialóg a férový prístup.
Od začiatku
Vážený používateľ vozidla Mercedes-Benz,
vrátenie vášho vozidla sa pomaly blíži. Tak, ako sa my
snažíme poskytnúť vám nové vozidlo v tej najvyššej
kvalite, predpokladáme, že aj vy nám súčasné vozidlo
vrátite v poriadku a bez poškodenia.
Veľmi nám záleží na spokojnosti našich zákazníkov,
komplexných informáciách a v neposlednom rade
na vysokej úrovni profesionality.
S cieľom rýchleho a bezproblémového vrátenia
vozidla sme zostavili túto brožúru, v ktorej sú
vysvetlené príklady základných zásad, z ktorých
vychádza prevzatie a posúdenie vašej dodávky
Mercedes-Benz.
Prajeme vám bezpečnú a príjemnú jazdu.
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Dialóg a férový prístup.
Až do konca
Po vrátení vašu dodávku skontrolujeme
a posúdime jej stav. Rozlišujeme medzi
prijateľnými známkami použitia, za ktoré
sa neplatí, a neprijateľnými závažnými
poškodeniami, ktoré sú spoplatnené.

Prijateľné známky použitia
Vozidlo vykazuje známky použitia, ktoré sú
vizuálne a technicky v súlade so všeobecným
dojmom z vozidla zodpovedajúceho veku
a so zodpovedajúcim počtom najazdených
kilometrov.
Neprijateľné poškodenia
Vozidlo nesie známky nadpriemerného
poškodenia, ktoré nie sú vizuálne a technicky
v súlade so všeobecným dojmom z vozidla
zodpovedajúceho veku a so zodpovedajúcim
počtom najazdených kilometrov. To zahŕňa
napríklad poškodenie karosérie, laku,
nárazníkov, osí a/alebo namontovaných prvkov
a poškodenie interiéru vozidla, nákladného
priestoru alebo nadstavby.

Poškodenia pri nehodách, opravené aj
neopravené, budú nahlásené a zdokumentované
po vrátení vozidla (druh, rozsah, závažnosť).
To môže byť príčinou prehodnotenia zostatkovej
ceny vozidla. Pri výpočte nadpriemerného
opotrebenia prihliadneme na vek a počet
najazdených kilometrov.
Vezmite, prosím, na vedomie, že
v tejto brožúre uvádzame iba príklady.

Kódex primeraného stavu jazdeného vozidla č. 202103 platný od 1.4.2021

3

Užitočné tipy
pre starostlivosť o vozidlo
Aby sme vám pomohli vyhnúť sa poškodeniam, za ktorých
opravu sa platí, spísali sme niekoľko užitočných tipov, ako
by ste sa mali starať o vozidlo.
Starostlivosť o interiér a exteriér vozidla
Nepretržitá starostlivosť je rozhodujúcim faktorom, ktorý
prispieva k zachovaniu hodnoty vozidla. Okrem toho,
pravidelné umývanie exteriéru (napr. čelného skla, okien,
spätných zrkadiel) zvyšuje jazdnú bezpečnosť a pravidelné
čistenie interiéru zvyšuje komfort a pôžitok z jazdy.
Rýchla a kompletná oprava poškriabania laku
Po poškriabaní laku vzniká nebezpečenstvo, že sa medzi kov
a lak dostane vlhkosť. Tá spôsobí ďalšie poškodenie vozidla,
napr. zhrdzavenie. Aby ste tomu predišli, odporúčame čo
najrýchlejšie profesionálnu opravu poškodeného miesta.

Správny tlak v pneumatikách znižuje
ich opotrebenie a šetrí palivo
Nesprávny tlak v pneumatikách zvyšuje
spotrebu paliva a opotrebenie pneumatík.
Okrem toho má nesprávny tlak
v pneumatikách negatívny dopad
na ovládateľnosť vozidla a v extrémnych
prípadoch môže dokonca spôsobiť
aj zničenie pneumatiky.
Pravidelná kontrola množstva
servisných kvapalín
Pravidelne kontrolujte množstvo
motorového oleja a chladiacej kvapaliny.
Ak bude množstvo motorového oleja
príliš nízke, hrozí poškodenie motora.
Nezabúdajte pravidelne kontrolovať
množstvo kvapaliny v ostrekovačoch.

Vykonávanie predpísaných inšpekcií a
servisných prehliadok v daných
lehotách a časových intervaloch
Vykonávanie servisných kontrol
predpísaných výrobcom udrží vašu
dodávku Mercedes-Benz v správnej
kondícii. Kompletná servisná knižka
uľahčuje vybavenie všetkých žiadostí
ohľadom záruky.
Vykonávanie zákonných inšpekcií
Zákonné inšpekcie prispievajú k vašej
vlastnej jazdnej bezpečnosti aj
k bezpečnosti ostatných účastníkov
cestnej prevádzky. Okrem toho môže mať
zanedbanie týchto inšpekcií za následok
ďalšie výdavky (pokuty).
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Exteriér – príklady posudzovania škôd

Nárazníky – známky použitia:
slabé škrabance, slabé ryhy,
drobné poškodenie laku

Okraje dverí – známky
použitia: slabé škrabance,
slabé ryhy, drobné poškodenie
laku

Zadný prah – známky
použitia: slabé škrabance,
ľahké odreniny, drobné
poškodenie

Dvere, dverové kľučky –
známky použitia: slabé
škrabance, slabé ryhy, drobné
poškodenie

Nárazníky – poškodenie:
výrazné odery, potrhané
lemovanie, neoriginálny diel,
vyvŕtané otvory

Okraje dverí – poškodenie:
hlboké pretlačenia, nutné
prelakovanie, hlboké ryhy
a odreniny

Zadný prah – poškodenie:
deformácie, hlboké pretlačenia,
praskliny, vyvŕtané otvory

Dvere, dverové kľučky –
poškodenie: hlboké
pretlačenia, odreniny, nutné
prelakovanie, výrazné
deformácie

Kódex primeraného stavu jazdeného vozidla č. 202103 platný od 1.4.2021

5

Exteriér – príklady posudzovania škôd

Prahy dverí – známky
použitia: slabé škrabance,
škrabance, drobné poškodenie

Poškodenie laku – známky
použitia: slabé škrabance,
slabé ryhy, drobné poškodenie
laku

Blatníky – známky použitia:
slabé škrabance, ryhy,
deformácie spôsobené použitím

Pneumatiky – známky použitia:
ráfik so slabými škrabancami,
ľahké odrenie stien pneumatiky,
znečistenie (napr. zbytok asfaltu)

Prahy dverí – poškodenie:
hlboké ryhy s deformáciami,
praskliny a pukliny, vyvŕtané
otvory

Poškodenie laku –
poškodenie:
hlboké ryhy, neprofesionálne
prelakovanie

Blatníky – poškodenie: otvory,
potrhané lemovanie, praskliny,
nesprávna montáž, neoriginálny
diel, chýbajúci diel

Pneumatiky – poškodenie:
hlboké odery materiálu, hlboké
zárezy v stene pneumatiky,
výrazné odreniny,
neoriginálny diel
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Exteriér – príklady posudzovania škôd

Spätné zrkadlá – známky
použitia: slabé škrabance, ryhy

Stena karosérie – známky
použitia: slabé škrabance,
slabé ryhy, drobné poškodenie

Svetlomety – známky
použitia: slabé škrabance, ryhy,
drobné poškodenie

Drevená podlaha, bočné panely
– známky použitia: škrabance
a ryhy na podlahe, ľahké odreniny

Spätné zrkadlá – poškodenie:
prasknutý materiál, prasknuté
zrkadlo, vyvŕtané otvory,
neoriginálny diel

Stena karosérie – poškodenie:
hlboké pretlačenia, nutné
prelakovanie, výrazné odreniny
a deformácie

Svetlomety – poškodenie:
rozbité svetlo, otvory, praskliny

Drevená podlaha, bočné
panely – poškodenie:
hlboké ryhy, výrazná
deformácia podlahy a rozbité
panely, veľmi zašpinený interiér
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Exteriér – príklady posudzovania škôd

Vzdialenosť od okraja
min. pribline 10 cm
Priemer
max. veľkosť
2-eurová minca
Zorné pole
vodiča
pribline 30 cm

Čelné sklo – známky
použitia:
mimo zorného poľa vodiča,
poškodenie do max.
priemeru 2,5 cm (2-eurová
minca), mimo oblasti
okrajov (približne
10 cm).

Čelné sklo – poškodenie:
v zornom poli vodiča
(približne 30 cm),
poškodenie s väčším
priemerom ako 2,5 cm
(2-eurová minca), v oblasti
okrajov (približne 10 cm),
vytvorenie prasklín, viac
než 4 poškodenia.
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Interiér – príklady posudzovania škôd

Lemovanie dverí, čalúnenie
strechy – známky použitia:
slabé vtlačenie bez opotrebenia,
ľahké odreniny

Volant – známky použitia:
slabé škrabance, ryhy

Poťahy sedadiel – známky
použitia: znečistenie, škvrny
spôsobené používaním

Palubná doska – známky
použitia: slabé škrabance, ľahké
odreniny, slabé znečistenie

Lemovanie dverí, čalúnenie
strechy – poškodenie:
hlboké vtlačenie s opotrebením,
otvory, odtrhnuté a chýbajúce
diely

Volant – poškodenie:
výrazné odreniny, pretrhnutý
poťah volantu, rozbitý kryt
airbagu

Poťahy sedadiel –
poškodenie:
prepálené otvory, prerezané
poťahy, vidieť penu (náplň)

Palubná doska – poškodenie:
hlboké škrabance, výrazné
odreniny a deformácie, praskliny
otvory, zbytky lepidla
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Vrátenie vozidla
Uistite sa, prosím, že sú splnené nasledujúce kritériá týkajúce sa vozidla:
Prítomné

Nekompletné

Chýbajú

Počet kľúčov (vrátane zvlášť objednaných kľúčov/diaľkového ovládania)
Typ a počet pneumatík, podľa zmluvy
Dokument s údajmi o vozidle, v prípade potreby osvedčenie o zhode ES
Osvedčenie TUV/ASU a zákonná dokumentácia týkajúca sa prestávb, príslušenstva
a rozšírenia (ABE alebo všeobecné prevádzkové povolenie)
Servisná knižka, kompletne vyplnená a s pečiatkou autorizovanej špecializovanej dielne
Všetky CD a pamäťové karty pre navigačný a multimediálny systém
Sada náradia, zdvihák, rezerva, TIREFIT, bezpečnostná výbava (lekárnička, reflexné vesty...)
Vozidlo by malo byť čisté (exteriér aj interiér)
Nálepky, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, musia byť pred vrátením vozidla
odstránené, inak bude ich odstránenie zákazníkovi účtované zvlášť
Dokumentácia týkajúca sa opráv poškodenia laku a karosérie

Poznámka
Vozidlo musí byť v stave
spôsobilom na jazdu a
bez mechanických,
elektrických
a hydraulických vád.
Nezabudnite z vozidla
odstrániť svoje osobné
úpravy.
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Dodatok ku Kódexu primeraného
stavu úžitkového vozidla
Stav predmetu lízingu (vrátane dokumentácie)
vráteného nájomcom pri zániku zmluvy
prenajímateľovi, prípadne poverenej osobe
má byť v súlade s Kódexom primeraného stavu
úžitkového vozidla.
Pri vrátení predmetu lízingu (ďalej len „vozidlo“)
v prípade zániku lízingovej zmluvy musia byť
splnené nasledujúce podmienky.

S vozidlom ste povinní vrátiť aj dokumentáciu
vzťahujúcu sa k vozidlu, a to podľa
nasledujúceho zoznamu:
1.

technický preukaz a osvedčenie o registrácii vozidla,

2.

kópiu dokladu o zaplatení zákonného poistenia
zodpovednosti za prevádzku vozidla,

3.

servisnú knižku so všetkými kompletne vyplnenými
a vykonanými odporúčanými prehliadkami,

4.

STK a emisnú kontrolu platnú ešte najmenej 30 dní,

5.

úplnú pôvodnú dokumentáciu – návod na obsluhu
vozidla, prípadne prídavného zariadenia (ruka, žeriav,
nakladacie čelo atď.).
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Dodatok ku Kódexu primeraného
stavu úžitkového vozidla
Vozidlo musí byť okrem už popísaných podmienok pripravené na prehliadku
a vrátené v nasledujúcom stave:
1.

musí byť pristavené nájomcom do sídla prenajímateľa alebo na miesto určené
poverenou osobou v termíne dohodnutom v zmluve,

2.

nesmie byť vyšší než je dohodnutý počet kilometrov,

3.

musí byť pristavené v čistom stave – exteriér aj interiér – a musia byť odstránené
prípadné nálepky,

4.

musí byť plne funkčné a použiteľné v súlade s návodom na obsluhu,

5.

musí mať kompletnú výbavu dodávanú výrobcom, hlavne 2 kľúče, rezervné koleso,
hever, kľúč na matice kôl a ďalšie náradie a lekárničku,

6.

musí mať namontované predpísané pneumatiky s minimálnou výšku profilu 2 mm,

7.

vozidlo nesmie byť v priebehu zmluvného vzťahu havarované v takom rozsahu, aby
boli počas opravy vozidla menené nosné časti karosérie. V prípade, že bude
zistená oprava takého rozsahu, je prenajímateľ oprávnený požadovať po nájomcovi
náhradu škody spočívajúcu v znížení trhovej hodnoty,

8.

Odchýlky skutočného stavu vozidla od vyššie
popísaného požadovaného stavu, prípadne nedodanie
požadovaných dokumentov bude posudzované ako
škoda v zmysle Všeobecných podmienok operatívneho
lízingu spoločnosti Mercedes-Benz Financial Services
Slovakia s.r.o. (ďalej len „VPOL“).
Podľa voľby prenajímateľa môže byť výška škody
na predmete lízingu resp. výška nákladov na ich
odstránenie stanovená namiesto servisných cien
autorizovaného servisu tiež na základe znaleckého
posudku ako rozdiel medzi hodnotou vráteného
predmetu lízingu a hodnotou predmetu lízingu
bez poškodenia. Znalec bude vymenovaný spôsobom
uvedeným vo VPOL.
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.

vozidlo pristavte so stavom nabitia akumulátora 40-60 % (v prípade xEV
vozidiel – hybridné vozidlá a elektrické vozidlá).

Kódex primeraného stavu jazdeného vozidla č. 202103 platný od 1.4.2021

12

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.
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