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Vrátenie vozidla na základe  
spravodlivých podmienok  
– nákladné vozidlá
Informácie a príklady, týkajúce sa posúdenia poškodení  
pri vrátení vozidiel Mercedes-Benz.

Trucks you can trust.
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Veľmi nám záleží na spokojnosti našich zákazníkov,  
na komplexných informáciách a v neposlednom rade  
na vysokej úrovni profesionality. 

Tak, ako sa snažíme poskytnúť Vám nové vozidlo v tej  
najvyššej kvalite, predpokladáme, že aj nám bude Vaše  
aktuálne používané vozidlo vrátené v primeranom stave, 
zodpovedajúcom dohodnutej dobe a účelu jeho používania. 
Preto by sme Vám prostredníctvom tejto príručky chceli 
poskytnúť stručný prehľad poškodení a závad, ktoré pova-
žujeme za primerané a akceptovateľné, ako aj neprimera-
ných poškodení a závad, ktorých odstránenie budeme pri  
vrátení vozidla nútení od Vás vyžadovať.

Prajeme Vám bezpečnú a príjemnú jazdu.
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Dialóg a férový prístup  
– až do konca.
Po vrátení bude Vaše nákladné vozidlo skontrolované a bude 
posúdený jeho stav. Pritom rozlišujeme medzi prijateľnými 
znakmi použitia, za ktoré sa neplatí a neprijateľnými závaž-
nými poškodeniami, ktoré sú spoplatnené.

Prijateľné známky použitia
Vozidlo vykazuje známky použitia, ktoré sú vizuálne a tech-
nicky v súlade so všeobecným dojmom z vozidla, zodpove- 
da júcim veku a počtu najazdených kilometrov.

Neprijateľné poškodenia 
Vozidlo nesie známky nadpriemerného poškodenia, ktoré  
nie sú vizuálne a technicky v súlade so všeobecným dojmom 
z vozidla, zodpovedajúcim veku a počtu najazdených kilo- 
metrov. To zahŕňa napríklad poškodenie karosérie, laku, 
nárazníkov a/alebo namontovaných prvkov a tiež poškodenia 
interiréu vozidla, nákladového priestoru alebo nadstavby.

Poškodenia pri nehodách, opravené aj neopravené, budú  
nahlásené a zdokumentované pri vrátení vozidla (druh, rozsah, 
závažnosť).

Pri výpočte nadpriemerného opotrebovania sa bude prihliadať 
na vek vozidla a počet najazdených kilometrov.

Vezmite, prosím, na vedomie, že v tejto brožúre  
uvádzame iba príklady.

✘

✔
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Užitočné rady  
pre starostlivosť.
Aby sme Vám pomohli vyhnúť sa poškodeniam, za ktoré sa  
naozaj platí, spísali sme niekoľko užitočných rád, ako by ste sa 
mali o svoje vozidlo starať.

Starostlivosť o interiér a exteriér vozidla.
Neustála starostlivosť je rozhodujúci faktor, prispievajúci k za-
chovaniu hodnoty vozidla. Okrem toho, pravidelné umývanie  
exteriéru (napr. čelného skla, okien, svetiel, zrkadiel) zvyšuje 
bezpečnosť jazdy – zatiaľ čo pravidelné čistenie interiéru  
zvyšuje komfort a pôžitok z jazdy. 

Rýchla, odborná oprava poškodeného laku. 
Po poškriabaní laku (napr. štrkom) vzniká nebezpečenstvo, že sa 
medzi kov a lak dostane vlhkosť. Tá spôsobí ďalšie poškodenie 
vozidla, napr. hrdzavenie. Aby ste tomuto predišli, odporúčame 
čo najrýchlejšiu profesionálnu opravu poškodeného miesta. 

Správny tlak v pneumatikách znižuje ich opotrebovanie  
a šetrí palivo. 
Nesprávny tlak v pneumatikách zvyšuje spotrebu paliva a opotre-
bovanie pneumatík. Okrem toho má nesprávny tlak v pneuma-
tikách negatívny dopad na ovládateľnosť vozidla a v extrém-
nych prípadoch môže dokonca spôsobiť i zničenie pneumatiky.

Pravidelná kontrola prevádzkových kvapalín.
Pravidelne kontrolujte množstvo motorového oleja a chla-
diacej kvapaliny. Ak bude množstvo motorového oleja príliš 
nízke, nevyhnutne dôjde k poškodeniu motora. Nezabúdajte 
pravidelne kontrolovať množstvo kvapaliny v ostrekovačoch.

Vykonávanie predpísanej inšpekcie/servisnej kontroly  
v daných lehotách a časových obdobiach. 
Pravidelné servisné kontroly predpísané výrobcom udržia vaše 
nákladné vozidlo Mercedes-Benz v správnej kondícii.  
Kompletne vyplnená servisná knižka zjednodušuje vybavenie 
všetkých žiadostí ohľadne záruky.

Vykonávanie kontroly zo zákona.
Zákonné kontroly (napr. STK, EK) prispievajú k Vašej vlastnej 
bezpečnosti, ale aj k bezpečnosti ostatných účastníkov cestnej 
premávky. Okrem toho zanedbanie zákonnej kontroly môže 
mať za následok zbytočné výdavky – pokuty. 
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Nárazníky/  
známky používania:
Jemné škrabance,  
slabé ryhy, drobné 
poškodenia štrkom

Nárazníky/
poškodenia:
Výrazné odreniny,  
prasknuté panely,  
neoriginálne diely,  
vyvŕtané otvory

Prahy dverí/
známky používania:
Jemné škrabance, 
drobné deformácie

Prahy dverí/
poškodenia:
Hlboké škrabance  
s deformáciami,  
praskliny,  
vyvŕtané otvory 

Dvere,  
kľučky dverí,  
okraje dverí/
známky používania:
Jemné škrabance,  
slabé ryhy, drobné 
poškodenia štrkom

Dvere,  
kľučky dverí,  
okraje dverí/
poškodenia:
Hlboké preliačiny,  
hlboké škrabance,  
nevyhnutné lakovanie, 
výrazné deformácie  
a odreniny 

Deflektor vzduchu/ 
známky používania:
Jemné škrabance,  
slabé ryhy, drobné 
poškodenia štrkom

Deflektor vzduchu/ 
poškodenia:
Hlboké škrabance,  
praskliny, vyvŕtané  
otvory, odreniny,  
príp. chýbajúce časti

Exteriér
Príklady posudzovania škôd

✔

✘

✔

✘

✔

✘

✔

✘
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Spätné zrkadlá/
známky používania:
Jemné škrabance,  
slabé ryhy, drobné 
poškodenia štrkom

Spätné zrkadlá/ 
poškodenia:
Zlomené súčasti,  
prasknuté zrkadlo,  
vyvŕtané otvory,  
neoriginálny diel   

Zadná stena kabíny/ 
známky používania:
Jemné škrabance,  
slabé ryhy, drobné 
poškodenia štrkom

Zadná stena kabíny/ 
poškodenia:
Hlboké preliačiny,  
nevyhnutné lakovanie, 
výrazné deformácie,  
hlboké odreniny 

Exteriér
Príklady posudzovania škôd

✔

✘

✔

✘

Svetlomety/
známky používania:
Jemné škrabance,  
slabé ryhy, drobné 
poškodenia štrkom

Svetlomety/
poškodenia:
Rozbité svetlomety,  
otvory, praskliny,  
hlboké ryhy

Deflektor vzduchu/ 
známky používania:
Jemné škrabance,  
slabé ryhy, drobné 
poškodenia štrkom

Deflektor vzduchu/ 
poškodenia:
Hlboké škrabance,  
praskliny, vyvŕtané  
otvory, odreniny,  
príp. chýbajúce časti

✔

✘

✔

✘
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Exteriér
Príklady posudzovania škôd

Kryt rámu/
známky používania:
Jemné škrabance,  
slabé ryhy, drobné 
poškodenia štrkom

Kryt rámu/
poškodenia:
Deformácie, hlboké 
preliačiny, praskliny, 
vyvŕtané otvory,  
neoriginálny diel 

Kryt podvozku/ 
známky používania:
Jemné škrabance,  
slabé ryhy, drobné 
poškodenia štrkom

Kryt podvozku/ 
poškodenia:
Deformácie,  
praskliny, vyvŕtané  
otvory, neoriginálny diel

Zásobník na vzuduch/ 
známky používania:
Jemné škrabance,  
slabé odreniny

Zásobník na vzduch/ 
poškodenia:
Deformácie,
preliačiny,
praskliny

Rám podvozku/
známky používania: 
Jemné škrabance,  
slabé ryhy, drobné 
poškodenia štrkom

Rám podvozku/ 
poškodenia:
Výrazné škrabance,  
praskliny, deformácie, 
prerazenia

✔

✘

✔

✘

✔

✘

✔

✘
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Exteriér
Príklady posudzovania škôd

Blatníky/
známky používania:
Jemné škrabance,  
praskliny, deformácie  
spôsobené bežným 
použitím 

Blatníky/
poškodenia:
Prerazenia, roztrhnutý/
prasknutý alebo zlomený 
kryt, nesprávna montáž, 
neoriginálny diel, chýba 

Kolesá/
známky používania:
Ráfik kolesa s jemnými 
škrabancami, mierne  
odreniny na bočnej stene 
pneumatiky, znečistenie 
(napr. asfaltom)  

Kolesá/
poškodenia:
Do hĺbky obrúsený  
materiál okraja ráfika,  
hlboké ryhy – zárezy  
v stene pneumatiky,  
výrazné odreniny,  
neoriginálny diel  
(veľkosť/výrobca)

Poškodenia laku/
známky používania: 
Jemné škrabance,  
slabé ryhy, drobné 
poškodenia, napr. štrkom

Poškodenia laku/ 
poškodenia:
Hlboké škrabance,  
neprofesionálne  
prelakovanie 

Nakladacia  
výklopná plošina/ 
známky používania:
Škrabance s ryhami v laku 

Nakladacia  
výklopná plošina/ 
poškodenia:
Deformácie,  
poškodený materiál,  
výrazné odreniny

✔

✘

✔

✘

✔

✘

✔

✘
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Exteriér
Príklady posudzovania škôd

Čelné sklo: poškodenia štrkom/známky používania:
• Mimo zorného poľa vodiča
• Poškodenie štrkom max. do priemeru 2,5 cm (2-eurová minca)
• Mimo oblasti okrajov (približna 10 cm)

✔

Čelné sklo: poškodenia štrkom/poškodenia:
• V zornom poli vodiča (približne 30 cm)
• Poškodenie štrkom s väčším priemerom ako 2,5 cm (2-eurová minca)
• V oblasti okrajov (približne 10 cm)
• Vytvorenie prasklín
• Viac ako 4 poškodenia štrkom

✘

Priemer
max. do veľkosti 2-eurovej mince

Vzdialenosť od okraja
približne 10 cm

Zorné pole vodiča 
približne 30 cm
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Interiér
Príklady posudzovania škôd

Volant/
známky používania:
Jemné škrabance,
praskliny 

Volant/
poškodenia:
Výrazné odreniny,
roztrhaný poťah volantu 

Poťahy sedadiel/
známky používania:
Slabé znečistenie,  
škvrny spôsobené  
bežným používaním 

Poťahy sedadiel/ 
poškodenia:
Prepálené diery,
prerezané poťahy,
viditeľná výplň - pena 

Predná konzola/
známky používania:
Slabé odreniny, menšie 
znečistenia, prach

Predná konzola/ 
poškodenia:
Hlboké škrabance,  
otvory, vyvŕtané otvory, 
zvyšky lepidla, výrazné  
odreniny a deformácie 

✔

✘

✔

✘

✔

✘
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Vrátenie vozidla
Uistite sa, že sú splnené nasledujúce kritériá  
týkajúce sa vozidla: 

Prítomné Nekompletné Chýba

Počet kľúčov (vrátane zvlášť objednaných kľúčov / 
diaľkového ovládania)

Typ a počet pneumatík, podľa zmluvy

Dokument s údajmi o vozidle COC, v prípade potreby 
osvedčenie o zhode ES

Osvedčenie TÜV, resp. schválenie KBA (ABE) a tiež  
zákonná dokumentácia, týkajúca sa prestavieb, 
príslušenstva, resp. rozšírenia

Servisná knižka, kompletne vyplnená, s pečiatkami  
autorizovanej siete servisov Mercedes-Benz

Všetky CD/DVD a kódové karty pre navigačné  
a multimediálne systémy

Náradie, zdvihák, rezerva, kliny pod kolesá, špirálová  
hadica (stlačený vzduch), bezpečnostná výbava 
(lekárnička, reflexné vesty atď.) 

Vozidlo by malo byť čisté (interiér aj exteriér)

Nálepky, ak zmluvne nie je dohodnuté inak, musia byť 
pred vrátením vozidla odstránené, v opačnom prípade 
bude odstránenie zákazníkovi naúčtované zvlášť.

Dokumentácia týkajúca sa opráv poškodení  
laku a karosérie

POZNÁMKA:
Vozidlo musí byť v stave spôsobilom jazdy  
a bez mechanických, elektrických, elektronických  
a hydraulických závad.

Nezabudnite, prosím, z vozidla odstrániť  
svoje osobné úpravy. 
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Kontakty a miesto  
pre vrátenie vozidla

Vykonanie vlastného 
predbežného posúdenia

Priložená testovacia mierka Vám umožňuje vykonať vlastné 
„posúdenie“ pred samotným vrátením vozidla. To Vám pomôže 
rozlíšiť medzi „bezplatnými známkami používania“  
a „poškodeniami, za ktoré sa platí“.  

Mercedes-Benz Slovakia s. r. o. 
Predaj jazdených nákladných vozidiel
Tuhovská 5
831 07 Bratislava
Tel.:  +421 2 49 294 149
 +421 2 49 294 154
Mob.: +421 918 707 839
 +421 915 786 695
 +421 915 728 062
E-mail: jazdene-lkw@daimler.com

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.
Tuhovská 11
831 07  Bratislava
Tel.: +421 2 49 294 600
 +421 2 49 294 601
E-mail: info@mbfs.sk
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