Kontrolný zoznam vrátenia
vozidla
Čo si vziať spolu s vozidlom:
■

Všetky doklady o registrácii a ďalšie doklady ustanovené
zákonom.

■

Platné protokoly Tehcnickej kontroly (TK) a Emisnej kontroly
(EK), min. platnosť ešte 6 mesiacov.

■

Informácie o vozidle a doplnkovom vybavení, vrátane návodu
na obsluhu a dokumentácie záruk výrobcov, ktoré doteraz
neuplynuli.

■

Kompletnú servisnú knižku, ak je k dispozícii (opečiatkovaná
servisná knižka, protokol z autorizovaného servisu,
dokumenty buď v papierovej forme, alebo ako kópie
súborov).

■

Všetko vybavenie, ktorým bolo vozidlo vybavené pri
posudzovaní hodnoty.

■

MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.
Rožňavská 24/A
821 04 Bratislava
www.man-topused.com

Podmienky pre
vrátenie vozidiel.

Pre vozidlá na protiúčet.

Kľúče (tj hlavné a náhradné kľúče, ak sú k dispozícii).
Vytlačené v Slovenskej republike. Stav 01/2016.
Text a obrázky sú nezáväzné. Vyhradzujeme si právo na zmeny
z dôvodov technického pokroku. Všetky špeciﬁkácie v tejto publikácii
predstavujú stav v čase vydania tlačou.

MAN Truck & Bus – člen skupiny MAN

MAN kann.

MAN - môžete sa na nás
spoľahnúť

Vaša spokojnosť je našou
najvyššou prioritou

Očakávaný stav vozidla
pri vrátení

V MAN Truck & Bus ste si vybrali spoľahlivého partnera,

Cieľom nášho procesu na báze protiúčtu je Vaša spokojnosť.

Keď odovzdávate Vaše vozidlo na protiúčet do MAN Truck & Bus,

ktorému môžete dôverovať. Transparentnosť, férovosť

Nezávislé znalecké organizácie prispievajú svojimi odbornými

očakávame, že bude v rovnakom stave, ako je doložené v správe

a efektivita sú naše najvyššie princípy, pokiaľ ide

znalosťami, čo pre Vás zahŕňa nasledujúce výhody:

s oceňovacím hodnotením, vrátane všetkých komponentov

o protiúčet za Vaše vozidlo. Aby bol tento proces pre Vás
čo najpohodlnejší, úzko spolupracujeme s nezávislými

a kompletného vybavenia.
■

znaleckými organizáciami, ktoré zabezpečujú
transparentnosť pre všetky zúčastnené strany.
■

Objektivita:
Ku každému vozidlu, ktoré je vrátené MAN, máte stanovisko

Ak vozidlo vrátane komponentov a vybavenia nie je doručené

neutrálneho experta.

v súlade s dohodou a fyzický stav sa značne odlišuje od stavu

Transparentnosť:

v dátume ohodnotenia hodnoty, vyhradzujeme si právo na

Kontrola znaleckou organizáciou je vykonávaná vo Vašej

prehodnotenie hodnoty vozidla.

prítomnosti a expert Vám rád vysvetlí jej postup.
➜ Protiúčet na prvý pohľad
■

■

Váš MAN partner naplánuje termín za účelom ohodnotenia
hodnoty Vášho vozidla.

■

■

■

■

V závislosti od Vášho vozidla vykoná Váš MAN partner

■

Skúsenosti:

Ďalšie poškodenie alebo zhoršenie stavu vozidla v čase medzi

Znalecké organizácie majú hlboké odborné znalosti, ktoré sú

dátumom ohodnotenia hodnoty a dátumom vrátenia do MAN

Vám k dispozícii.

Truck & Bus, ktoré je pripisované „bežnému opotrebovaniu“,

Zrozumiteľnosť:

nevedie k prehodnoteniu ceny protiúčtu.

posúdenie hodnoty, alebo externá znalecká organizácia

Každý protiúčet je podrobne zdokumentovaný, takže vždy

vykoná kontrolu a Váš MAN partner na základe výslednej

môžete sledovať, ako bola správa vypracovaná.

Takéto poškodenie alebo zhoršenie stavu, ktoré je pripisované

správy určí cenu protiúčtu.

bežnému opotrebeniu, je výsledkom obvyklého, rozumného

Krátko po ohodnotení Vám Váš MAN partner dá cenovú

používania vozidla. Medzi ne patrí napríklad opotrebenie

ponuku na vozidlo na protiúčet.

komponentov, zhoršenie stavu laku a menšie odreniny alebo

Ak prijmete ponuku, Váš MAN partner dohodne termín na

škrabance. Avšak nadmerné zhoršenie stavu spôsobené

odovzdanie Vášho vozidla na protiúčet.

netypickým alebo nesprávnym používaním povedie

Určíte osobu, ktorá v dohodnutom termíne privezie vozidlo

k prehodnoteniu bez ohľadu na to, či bolo toto poškodenie

na dohodnuté miesto a je oprávnená podpísať vstupný

spôsobené z nedbanlivosti, úmyselne, alebo pri nehode.

protokol o kontrole vozidla (zrušenie alebo preplánovanie

■

termínu je zdarma až do dvoch pracovných dní pred

Vozidlá na protiúčet by mali byť právne vyhovujúce, pojazdné

plánovaným dátumom a časom).

a mali by byť vrátené s platnými registračnými

Externá znalecká organizácia vykoná pri odovzdaní

dokladmi vyžadovanými zákonom.

vozidla vstupnú kontrolu vozidla. V zásade sa to týka
všetkých vozidiel.
■

Po kontrole vozidla oprávnená osoba podpíše vstupný
protokol o kontrole vozidla a dostane jeho kópiu. Po jej
dokončení obdržíte záverečnú vstupnú správu o kontrole
vozidla.

