
 

 
MAN TRUCK & BUS Polska Sp. z o.o. 
 

ZAŁĄCZNIK 1 

STAN POJAZDU PRZY ODKUPIE 

 
Wzór z dnia 2016-11-16 

MAN zostaje przekazany pojazd w stanie odpowiadającym powszechnie przyjętemu zużyciu.  

MAN powołuje biegłego rzeczoznawcę do oceny stanu pojazdu. 

Opis stanu oddawanego pojazdu: 

I. MAN zostaje przekazany pojazd sprawny technicznie (wraz z zabudową), w stanie 
odpowiadającym powszechnie przyjętemu zużyciu, niezadrapany i nieuszkodzony (bez 
uszkodzonych szyb, karoserii i innych szkód) oraz bez obcej zabudowy i elementów dodatkowych, 
umniejszających jego wartość.   
Stan zgodny z powszechnie przyjętym zużyciem oznacza, iż pojazd wykazuje cechy zużycia 
stosownie do roku produkcji i przebiegu oraz odpowiadające jego zastosowaniu. Tapicerka jest w 
nieuszkodzona, w stanie nie budzącym zastrzeżeń. Zużycie zwykłe i zgodne z ustaleniami 
wskutek użytkowania przez klienta nie powoduje uszkodzenia pojazdu. Zadrapania i odbarwienia, 
nie wymagające naprawy, uważa się za normalne. Takie uszkodzenia jak wgniecenia, 
wykrzywienia, silna korozja oraz szkody i przedwczesne zużycie w wyniku eksploatacji pojazdu 
na paliwie niemineralnym lub alternatywnym są uznawane za przekraczające powszechnie 
przyjęte zużycie.  
Pojazd musi spełniać zasady bezpieczeństwa i przepisy ruchu drogowego kraju, w którym został 
zwrócony lub kraju dostawy.  
Pojazd uznaje się za w pełni sprawny, jeżeli są sprawne wszystkie jego podzespoły, a pojazd w 
wyniku wypadku lub z innej przyczyny nie odniósł poważniejszych szkód, które mogłyby 
negatywnie wpłynąć na elementy ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa: układ kierowniczy, 
zawieszenie i układ hamulcowy oraz podwozie.  

II. Wszystkie części pojazdu muszą być odpowiednio zamocowane i szczelne oraz muszą spełniać 
procedury konstrukcyjne MAN. Nie może brakować żadnej części, ani też wewnętrznego  
lub zewnętrznego elementu oraz akcesoriów. Niniejsze nie mogą być przerobione.  

III. Eksploatacja pojazdu zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami producenta o eksploatacji  
i przeglądach (instrukcja obsługi, przepisy i zalecenia MAN dot. przeglądów) powinna być 
udokumentowana i dokonywana przez Autoryzowane Stacje Obsługi MAN.  

IV. Wpisy dot. serwisu powinny być dokonane przez Autoryzowane Stacje Obsługi MAN. 

V. Naprawy należy przeprowadzać zgodnie z instrukcjami MAN dot. napraw. Podczas napraw 
można stosować tylko te części, które spełniają normy techniczne i wymagania MAN.  

VI. Wszelkie zabudowy, nadbudowy i przebudowy muszą być dokonywane zgodnie z dyrektywami 
producenta lub muszą zostać zatwierdzone przez producenta.  

VII. Termin kolejnego badania technicznego musi wynosić co najmniej 6 miesięcy.  

VIII. Licznik i tachograf nie mogą być uszkodzone ani wykazywać śladów manipulacji.  

IX. Akumulatory powinny być w dobrym stanie, a rozruch silnika powinien być możliwy w każdych 
warunkach atmosferycznych. 

X. W pojeździe należy wymieniać olej zgodnie z instrukcją eksploatacji producenta. Pojazd należy 
zabezpieczyć przez niskimi temperaturami -35oC. 

XI. Stan ogumienia: głębokość profili opon musi wynosić co najmniej 6 mm. Na każdej osi opony 
muszą posiadać ten sam profil. Na osi kierowanej opony nie mogą być odnawiane ani powtórnie 
profilowane. Opony muszą być w rozmiarze identycznym jak w specyfikacji produkcyjnej pojazdu.  

XII. Wszelkie oznakowania kupującego /klientów, folie, napisy osób trzecich itp. należy profesjonalnie 
usunąć, nie powodując uszkodzeń w lakierze.  

XIII. Przed przekazaniem pojazd należy posprzątać i umyć. Kuchnię i toaletę należy opróżnić. 

 

Jeżeli stan pojazdu będzie różnił się od stanu uzgodnionego, cena przyjęcia pojazdu zostanie 
umniejszona o wartość stwierdzonych uszkodzeń. Wartość stwierdzonych uszkodzeń jest to kwota, jaką 
MAN musi zapłacić za doprowadzenie pojazdu do właściwego stanu (zgodnie ze zdaniem 2 tego 
punktu). Należy wskazać wszystkie znane wady i szkody powypadkowe.  
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Wytyczne zwrotu pojazdów
Dla umów odkupu i leasingu

MAN kann.



Obiektywizmu:
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Oczekiwany stan pojazdu przy zwrocie
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Siedzenia

zabrudzenia 

-

- rozerwanie tapicerki 

eksploatacji lub 

-

sami lub substancjami 

Dopuszczalne
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Miejsce na nogi

Lekkie wytarcie 

spowodowa-

Dopuszczalne

Lekkie rysy i otwory 

-

Otwory wywiercone 

w desce rozdzielczej 

w celu zamocowa-

-

manipulacji przez oso-
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Dopuszczalne

-

kamieni i niewielkie 

wgniecenia spowo-

-

Zarysowania 

Zarysowania 

bocznej 

lub wgniecenia 

w karoserii spowodo-

Wszystkie naklejki 

a wszelkie uszkodze-

-
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Niewielkie odpryski 

-

poza polem widzenia 

kierowcy i poza obsza-

Zarysowania po-

-

-

-

pryskami po uderze-

-

-

-

Lekkie wgniecenia 

i zarysowania 

Zarysowania na sto-

Dopuszczalne
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Lusterka

Zderzaki

Zarysowania po-

-

Uszkodzona obudowa 

Lekkie zarysowania 

Dopuszczalne
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Lekkie zarysowania i 

niewielkie wgniecenia 

-

-

niekorzystnie na 

Lekkie uszkodzenie i 

eksploatacyjne-

niekorzystnie na 

Pognieciona lub 

-

Dopuszczalne
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Lekkie wytarcia i 

-

Pogniecione lub 

Otwory w nadwo-

-

Dopuszczalne
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Lekkie zaryso-

wania w stopniu powoduje wnikanie 

Znaczne uszkodzenie 

wspornika nadwozia 

-

z normalnej eksploata-

-

-

niekorzystnie na 

Znaczne uszkodzenie 

boków lub klap nad-

Dopuszczalne
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Plandeki

Zbiornik paliwa

Zu viele Reparaturen 

drei Reparaturen pro 

- Niedopuszczalne 

uszkodzenie zbiornika 

plandek wykonana od 

Wszystkie nienapra-

wione uszkodzenia 

-

symalnie trzy naprawy 

Dopuszczalne
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-

odowanego przez 

przekracza 

Uszkodzenie bocznika 

kierowanej opony od-

nawiane lub powtórnie 

-

Dopuszczalne
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Uwagi
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