
FAIR WEAR & TEAR
PRAVIDLA PRO OSOBNÍ VOZIDLA 



INFORMACE PRO PARTNERY
SGS je přední světová společnost zaměřující se na kontroly, ověřování, testování a 
certifikace. Pomáháme všem v automobilovém průmyslu zlepšovat výkony a snižovat 
rizika. Naše služby se zaměřují na navrhování, výrobu a provoz řešení kontrol motorových 
vozidel po celém světě. 
Státní správa, výrobci a finanční a pojišťovací společnosti, stejně jako spotřebitelé, 
se spoléhají na naše nezávislé, přesné a bezpečné řešení pro omezení škod a zvýšení 
bezpečnosti automobilů. www.sgs.com

DEKRA je jednou z předních světových odborných organizací: společnost v současné 
době působí v 50 zemích a více než 29 000 zaměstnanců usiluje o zajištění dlouhodobé 
bezpečnosti, kvality a ochrany životního prostředí. Obchodní jednotky DEKRA 
„Automotive“, „Industrial“ a „Personnel“ poskytují profesionální a inovativní služby 
v oblasti kontrol, znaleckých posudků, správy pohledávek, poradenství, certifikací, 
průmyslu a testování produktů. DEKRA Automotive Solutions, servisní jednotka 
společnosti DEKRA Group a klíčová složka obchodní jednotky DEKRA Automotive, je 
mezinárodní organizace s odbornými dovednostmi v obnově vozového parku a řízení 
prodeje ojetých vozidel. Má rozsáhlé zkušenosti s dodávkou zakázkových řešení správy 
ojetých vozidel pro podniky v automobilovém průmyslu i pro společnosti zabývající se 
pronájmem a leasingem. www.dekra.com

EurotaxGlass je předním poskytovatelem dat, řešení a služeb BI (business intelligence) 
pro evropské společnosti automobilového průmyslu. Prostřednictvím kombinace 
sběru dat, analýzy trhu a matematických modelů poskytujeme spolehlivé podklady pro 
strategické rozhodování. www.eurotax.com

Audatex, součást společnosti Solera, je jediným světovým poskytovatelem řešení 
pohledávek. Dodáváme nejkomplexnější integrovanou sadu aplikací v oboru pro 
zpracování pohledávek, odhadů, správu skladů a nakládky a vykládky a obchodní analýzy 
pro řízení výkonnosti. Naše řešení pomáhají pojišťovatelům, opravnám havarovaných 
vozidel a organizacím zaměřeným na recyklaci automobilů automatizovat klíčové 
podnikové procesy, zjednodušit pracovní postupy s partnery v oboru a řídit výkon.  
www.audatex.com

S více než 10 000 zaměstnanci ve více než 70 zemích Evropy, Asie, Ameriky a Afriky, 
společnost TÜV NORD GROUP aktivně usiluje o spokojenost svých národních i 
mezinárodních zákazníků. Její široké portfolio certifikací, servisu a testování/kontrol 
zahrnuje jak specifické individuální testy/kontroly, tak řízení komplexních bezpečnostních 
řešení. www.tuv-nord.com
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LEASEPLAN VYUŽÍVÁ PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP K PROCESU NÁVRATU 
OBJEKTŮ LEASINGU PO UKONČENÍ PRONÁJMU. LEASINGOVÝM ZÁKAZNÍKŮM 
I ZÁKAZNÍKŮM Z OBORU PRODEJE OJETÝCH VOZIDEL NABÍZÍME SLUŽBY, 
KTERÉ JSOU ZCELA NEZÁVISLÉ, POCTIVÉ A TRANSPARENTNÍ.
VYTVOŘILI JSME MINIMÁLNÍ STANDARDY OČEKÁVANÝCH STAVŮ 
JEDNOTLIVÝCH VOZIDEL VRÁCENÝCH Z LEASINGU. TYTO STANDARDY JSOU 
OBECNĚ ZNÁMÉ JAKO BĚŽNÉ OPOTŘEBENÍ A JSOU KOMPLEXNĚ PODROBNĚ 
POPSÁNY V NAŠICH POKYNECH K BĚŽNÉMU OPOTŘEBENÍ.

ÚVOD 

Každé vozidlo je po návratu do společnosti LeasePlan 
podrobeno důkladné kontrole, která zjistí jeho vnitřní i vnější 
stav. V zájmu zachování nezávislosti využívá společnost 
LeasePlan služeb společností SGS Automotive a DEKRA 
Automotive Services, které tyto kontroly provádějí. Obě tyto 
společnosti patří mezi nejlepší na trhu v oblasti kontroly a 
ověřování vozidel a zajišťují kontrolu, která je vyhodnocena s 
použitím údajů výrobce. Pro každé vozidlo je vytvořena zpráva 
o stavu a hodnocení. Jsou k dispozici našim leasingovým 
zákazníkům a kupujícím našich použitých vozidel.
Celý proces kontroly byl nezávisle přezkoumán a vyhodnocen 
společností TÜV Nord. Společnost LeasePlan je hrdá na 
to, že celý proces je certifikován podle standardů běžného 
opotřebení společnosti TÜV Nord.

LeasePlan Česká republika, s.r.o.
Bucharova 1423
158 00, Praha 13
info@leaseplan.cz
www.leaseplan.cz



4 | FAIR WEAR & TEAR CARS | LEASEPLAN

ŘÍKÁ SE, ŽE OBRÁZEK VYDÁ ZA TISÍC SLOV. ABYSTE PROTO LÉPE 
POCHOPILI, CO ZNAMENÁ BĚŽNÉ OPOTŘEBENÍ, NAJDETE V RÁMCI 
TÉTO PŘÍRUČKY SCHEMATICKÁ ZNÁZORNĚNÍ TOHO, CO JE A CO 
NENÍ PŘIJATELNÉ.

PŘIJATELNÉ A NEPŘIJATELNÉ

Samozřejmě, že je obtížné popsat všechny formy poškození, 
ke kterým může dojít. Jakmile si však tuto příručku pročtete, 
budete mít výbornou představu o minimálních očekávaných 
standardech vrácených vozidel.

Upozorňujeme, že posouzení běžného opotřebení je obecně 
závislé na stáří a počtu ujetých kilometrů kontrolovaného 
vozidla. Některá poškození však nejsou přijatelná, bez ohledu 
na stáří a počtu ujetých kilometrů; mezi ně mimo jiné patří 
chybějící díly nebo rozbité sklo. V každém případě se budeme 

snažit posoudit náklady na nápravu poškození čestně, spíše 
s ohledem na možnost opravy než výměny, pokud to bude 
možné.

Když naši nezávislí partneři dokončí kontrolu, vypracují 
zprávu o stavu, která identifikuje jakoukoliv škodu na vozidle 
mimo běžné opotřebení. Tato zpráva také podrobně popíše 
způsob oprav a příslušné náklady. Pro kupujícího použitého 
vozidla je připravena zpráva o ocenění.
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V PODSTATĚ VŠECHNO, CO JSTE DOSTALI SPOLU S VOZIDLEM PŘI JEHO 
DODÁNÍ, MUSÍ BÝT S VOZIDLEM TAKÉ VRÁCENO.

VRÁCENÍ VOZIDLA 

To zahrnuje mimo jiné:
•  kompletní sady klíčů, včetně hlavního klíče a náhradních 

klíčů,
•  všechny originální dokumenty jako uživatelská příručka 

apod.,
•  potvrzení servisní historie s podpisy/razítky,
•  platnost kontroly STK,
•  kódovací karty rádia,
•  karty SD, disky CD nebo DVD satelitní navigace (z důvodu 

bezpečnosti odstraňte uložená místa, například svou 
domácí adresu),

•  všechna odnímatelná zvuková zařízení (například 
odnímatelný panel rádia),

•  veškerá mimořádná výbava, která k vozidlu není pevně 
připojena (tažná zařízení, externí navigace apod.),

•  veškerou povinnou výbavu dodávanou s vozidlem (zvedák, 
klíč na kola, výstražný trojúhelník, lékárnička apod.),

•  ve voze musí být rezervní kolo a musí splňovat požadavky 
právních předpisů,

•  pokud je vozidlo vybaveno „sadou pro opravu pneumatik“, 
musí být ve funkčním stavu (těsnicí hmota a 12V kompresor, 
který se zapojuje do zásuvky zapalovače),

•  originální kryty kol.

Odstraňte všechny osobní věci
Před odevzdáním vozidla z něj také nezapomeňte odstranit 
všechny osobní věci, jako například:
• hudební CD,
• automapy,
• sluneční brýle,
• tankovací karty.

Nezapomeňte zkontrolovat všechny úložné prostory ve 
vozidle, včetně zavazadlového prostoru, odkládací přihrádky, 
kapes ve dveřích, kapes před zadními sedadly a všech 
ostatních úložných prostorů. Po převzetí vozidla již nejsme 
schopni vrátit žádné osobní věci ponechané ve vozidle.
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CHCETE-LI ZABRÁNIT JAKÝMKOLI NEPŘEDVÍDANÝM NÁKLADŮM ZA ŠKODY, 
MŮŽETE PŘED PŘEDÁNÍM VOZIDLA A POSOUZENÍM JEHO STAVU UDĚLAT 
NĚKOLIK KROKŮ.

TIPY PRO POSOUZENÍ STAVU 
PŘED VRÁCENÍM 

• Použijte tento návod v plném rozsahu:
Pomocí tohoto průvodce prohlédněte celé vozidlo a 
poznamenejte si všechny viditelné škody, které zpozorujete. 
Vlastní kontrolou před vrácením zjistíte, nakolik je vozidlo 
poškozeno a můžete se vyhnout nepříjemným překvapením v 
podobě neočekávaných nákladů.

• Zkontrolujte, zda je vozidlo čisté zevnitř i zvenčí:
Při kontrole vozidla a v den vrácení zkontrolujte, zda je 
vozidlo čisté, a to jak zevnitř, tak zvenčí. Pokud je vozidlo 
znečištěno, nelze popsat jeho případná poškození. Pokud je 
vozidlo znečištěno v den vrácení, mohlo by být jeho převzetí 
přerušeno a může být účtován poplatek za naplánování 
dalšího předání.

• Vozidlo kontrolujte za denního světla:
Zaparkujte vozidlo na příznivém denním světle, mimo stín 
stromů apod. Pomůže vám to odhalit případné promáčkliny 
nebo poškrábání, které by jinak bylo obtížné zpozorovat.

• Vozidlo kontrolujte suché:
Na mokrém vozidle je mnohem těžší rozpoznat a poznamenat 
si případné škrábance a promáčkliny. Pokud je vozidlo 
čerstvě umyté nebo pokud zmoklo, před kontrolou ho nechte 
uschnout. 

• Jak nejlépe odhalit promáčkliny:
Promáčklin si spíše všimnete, pokud se na karoserii vozidla 
budete dívat z různých úhlů než zepředu.

• Zkontrolujte všechny plochy:
Nezapomeňte prohlédnout reflektory, čelní sklo a zrcátka a 
méně zjevné plochy vozidla, jako je střecha, prahy nebo místa 
pod nárazníkem.

• Buďte objektivní:
Vozidlo zkontrolujte a ohodnoťte pokud možno objektivně. 
Použijte výše uvedené tipy.
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PNEUMATIKY, POLEPY  
A ČIŠTĚNÍ

Pneumatiky
Hodnocení běžného opotřebení zahrnuje také kontrolu 
pneumatik. Pokud byly do smlouvy o poskytnutí služeb 
zahrnuty zimní pneumatiky, musí být vrácena kompletní sada 
čtyř kol včetně ráfků a šroubů. Je-li vozidlo vraceno v zimě, 
platí totéž pro letní pneumatiky. Zvláštní dohody týkající 
se způsobu vrácení zimních a letních pneumatik najdete ve 
smlouvě s příslušnou pobočkou společnosti LeasePlan. 
Mnoho výrobců již nepoužívá rezervní kolo, místo něj svá 
vozidla vybavuje tzv. „sadou pro opravu pneumatik“, která 
se skládá z těsnicí hmoty a vzduchového kompresoru (12V). 
Pokud je vozidlo vybaveno sadou pro opravu pneumatik, musí 
být při vrácení vozidla uložena ve vozidle ve funkčním stavu. 
Pokud byl vůz dodán s rezervním kolem, musí být rezervní 
kolo při vrácení vozidla uloženo ve vozidle.

Polepy
Reklamní polepy (včetně zbytků lepidla), bez ohledu na 
velikost nebo stav, mohou mít vliv na prodejní hodnotu 
vozidla. V důsledku toho musí být před prodejem vozidla úplně 
a čistě odstraněny, bez ohledu na to, zda jsou na karoserii 
nebo skleněných plochách. V opačném případě budete muset 
uhradit veškeré náklady, které vzniknou při jejich odstranění. 
Zvláštní dohody týkající se nálepek při vrácení vozidla najdete 
ve smlouvě s příslušnou pobočkou společnosti LeasePlan.

Čištění
Oceňujeme, pokud je vozidlo vráceno čisté. Nepříjemné  
pachy nebo skvrny v interiéru vozidla mohou mít vliv na 
prodejní hodnotu vráceného vozidla. Proto možná uznáte 
za vhodné nechat vozidlo před vrácením vyčistit pomocí 
profesionální firmy. 
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•  Praskliny a škrábance do 10 cm, pokud je lze odstranit 
mechanickým leštěním

•  Otlučená místa a odřeniny do 2 cm, pokud je lze odstranit 
mechanickým leštěním

•  Promáčkliny do 2 cm, pokud nejsou více než dvě 
promáčkliny na jednom dílu karoserie

•  Plochy otlučené kamením, které zabírají méně než 25 % 
plochy jednoho dílu karoserie a které nezačaly korodovat

•  Trhlinky, které byly náležitě ošetřeny dříve, než začaly 
korodovat

VNĚJŠÍ

KAROSERIE A LAK VOZIDLA PŘIJATELNÉ
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• Praskliny a škrábance delší než 10 cm 
• Otlučená místa a odřeniny větší než 2 cm
•  Všechny prasklinky, škrábance, otlučená místa a odřeniny, 

které nelze odstranit mechanickým leštěním
• Promáčkliny větší než 2 cm
• Více než dvě promáčkliny na jednom dílu
• Korodující promáčkliny, oděrky, škrábance

• Otlučení (kamením) pokrývající více než 25 % dílu karoserie 
• Nesprávná oprava laku vykazující rozdíl v barvě
• Nesprávná oprava
• Koroze v jakémkoli poškození
• Vyblednutí laku vinou vnějších vlivů

VNĚJŠÍ

NEPŘIJATELNÉ



EXTERIÉR
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•   Praskliny a škrábance do 10 cm, pokud je lze odstranit 
mechanickým leštěním

•   Otlučená místa a odřeniny do 2 cm, pokud je lze odstranit 
mechanickým leštěním 

•   U dekorativně upravených nebo nelakovaných nárazníků: 
přijatelné jsou oděrky, škrábance a rýhy do 10 cm 

•   U dekorativně upravených nebo nelakovaných nárazníků: 
přijatelná jsou otlučená místa a odřeniny do 2 cm

•   Promáčkliny do 2 cm, maximálně 2 promáčkliny na 
nárazníku nebo masce chladiče

•   Vyblednutí vinou vnějších vlivů, například povětrnostních 
podmínek

MASKA CHLADIČE 
A NÁRAZNÍK PŘIJATELNÉ



EXTERIÉR
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• Praskliny a škrábance delší než 10 cm 
• Otlučená místa a odřeniny větší než 2 cm
•  U lakovaných nárazníků: všechny prasklinky, škrábance, 

otlučená místa a odřeniny, které nelze odstranit 
mechanickým leštěním

•  Rozbité, prasklé nebo deformované mřížky chladiče a 
nárazníky

• Promáčkliny větší než 2 cm
•  Více než dvě promáčkliny na masce chladiče nebo 

nárazníku
• Poškození vinou špatného použití chemikálií

NEPŘIJATELNÉ
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•  Pneumatiky s minimálním vzorkem 1.6 mm nebo se 
vzorkem, který splňuje místní požadavky právních předpisů

•  Na přední straně krytů kol, ráfku nebo slitiny lehkých kovů: 
jedno otlučené místo, škrábanec nebo oděrka do 10 cm

•  Na boku krytů kol, ráfku nebo slitiny lehkých kovů: jedno 
otlučené místo, škrábanec nebo oděrka do 10 cm

EXTERIÉR

OPOTŘEBENÍ PNEUMATIK 
A RÁFKŮ PŘIJATELNÉ
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•  Pneumatiky se vzorkem nižším, než požadavky právních 
předpisů

•  Škrábance, otlučená místa nebo oděrky větší než 10 cm
•  Deformované pneumatiky, např. při najetí na obrubník
•  Boule, trhliny nebo řezy v pneumatikách
•  Poškození bočnice nebo běhounu

•  Pneumatiky proražené cizím předmětem
•  Rozbité nebo deformované kryty kol, ráfky nebo slitiny 

lehkých kovů
•  Koroze na krytech kol, ráfcích nebo slitinách lehkých kovů
•  Vráceno bez originálních krytů kol a sady pro opravu 

pneumatik nebo rezervního kola

EXTERIÉR

NEPŘIJATELNÉ
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•  Otlučení kamením, za předpokladu, že nejsou větší než 1 
cm, a ne v části čelního skla

•  Otlučení kamením na povrchu světlometů, mlhových světel 
a směrových světel bez rozbití skla a bez vlivu na jejich 
funkci.

•  Malé nálepky na skle vyžadované místními předpisy

EXTERIÉR

PŘIJATELNÉSKLA A SVĚTLA
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•  Rozbitá skla nebo světla
•  Trhliny nebo praskliny v osvětlení, které omezují funkci 

světel. Všechny žárovky musejí být funkční
•  Samostatně aplikovaná ochrana před sluncem nebo 

tónované pásy musejí být z předního skla zcela odstraněny, 

pokud nebyly profesionálně aplikovány, jsou roztrhané 
nebo se začaly oddělovat od rohů čelního skla

•  Trhliny nebo praskliny větší než 1 cm 

EXTERIÉR

NEPŘIJATELNÉ
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•  Lakované kryty zpětných zrcátek: Oděrky a škrábance do 5 
cm, pokud je lze odstranit mechanickým leštěním

•  U dekorativně upravených nebo nelakovaných krytů 
zpětných zrcátek: oděrky, škrábance a rýhy do 5 cm

•  Vrácení vozidla s neporušeným tažným zařízením a 
zásuvkou

•  Instalované majáky nebo světla, které jsou řádně 
namontovány a plně funkční, bez jakéhokoliv poškození. 
Tato světla musí být plně v souladu s požadavky právních 
předpisů a vyžadují-li to místní zákony, uvedená v 
dokladech k vozidlu

EXTERIÉR

ZPĚTNÁ ZRCÁTKA 
A VNĚJŠÍ DOPLŇKY PŘIJATELNÉ
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•  Lakované kryty zpětných zrcátek: oděrky a škrábance větší 
než 5 cm nebo oděrky a škrábance, které nelze odstranit 
mechanickým leštěním

•  U dekorativně upravených nebo nelakovaných krytů 
zpětných zrcátek: oděrky, škrábance a rýhy větší než 5 cm

•  Deformace nebo rozbití zpětných zrcátek nebo krytů zrcátek 
•  Majáky, které poškodily konstrukci vozidla během jejich 

montáže nebo odstranění
•  Poškození způsobené odstraněním tažného zařízení

EXTERIÉR

NEPŘIJATELNÉ
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•  Znečištění a skvrny na sedadlech, vnitřním obložení, 
rohožích a kobercích, které lze odstranit při běžném čištění

•  Sedadla vykazující opotřebení a prosezení běžným 
používáním

•  Vyblednutí panelů každodenním používáním a opotřebením
•  Jednotka příslušenství/instalace telefonu může být 

ponechána ve vozidle

INTERIÉR

INTERIÉR PŘIJATELNÉ
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•  Znečištění a skvrny na sedadlech, vnitřním obložení, 
rohožích a kobercích, které nelze odstranit při běžném 
čištění, ale vyžadují specializované čištění 

•  Řezy, odřeniny, praskliny a deformace materiálu vnitřního 
obložení, koberců a rohoží

•  Otvory v přístrojové desce, před řidičem či spolujezdcem, 
po demontáži externích zařízení

•  Řezy, rýhy nebo uvolněný potah volantu
•  Nepříjemné pachy, které je nutno odstranit specializovaným 

čištěním

INTERIÉR

NEPŘIJATELNÉ
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LeasePlan jako mezinárodní společnost

LeasePlan, dceřiná společnost společnosti LeasePlan Corporation NV, působí po celém 
světě v 31 zemích. 

Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Irsko, Velká Británie, Nizozemsko, Belgie, 
Lucembursko, Francie, Německo, Švýcarsko, Rakousko, Polsko, Česká republika, 
Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Portugalsko, Španělsko, Itálie, Řecko, Turecko a 
Rusko. V zámoří: do skupiny spadají USA, Kanada, Mexiko, Brazílie, Indie, Austrálie a 
Nový Zéland a také Spojené arabské emiráty na Blízkém východě.

LPCZ.CAR.CZ-V1.0



It’s easier to leaseplan

LeasePlan Česká republika, s.r.o.
Bucharova 1423
158 00, Praha 13
info@leaseplan.cz
www.leaseplan.cz


