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ÚČELOM TOHTO LETÁKU JE POSKYTNÚŤ ODPORÚČANIA, KTORÉ ZAMEDZIA 
NADMERNÉMU POŠKODENIU VAMI UŽÍVANÉHO VOZIDLA, A KTORÉ ZNÍŽIA 

NÁKLADY NA JEHO PREVÁDZKU. ÚČELOM JE TIEŽ UKÁZAŤ, AKÉ POŠKODENIE 
JE POVAŽOVANÉ ZA NADMERNÉ A KEDY PRÍDE K JEHO PREFAKTURÁCII. 

JEDNÝM Z PARAMETROV VAŠEJ ZMLUVY JE PREDPOKLADANÁ ZOSTATKOVÁ 
HODNOTA VOZIDLA, KTORÉ POUŽÍVATE. VÝŠKA ZOSTATKOVEJ HODNOTY ZÁVISÍ 

OD VIACERÝCH FAKTOROV, ALE JEDNÝM Z HLAVNÝCH JE PREDPOKLAD, ŽE NÁM 
VRÁTITE AUTOMOBIL, KTORÉHO OPOTREBENIE ZODPOVEDÁ JEHO VEKU A POČTU 
NAJAZDENÝCH KILOMETROV. AK BY TOTO OPOTREBENIE BOLO VÄČŠIE, BUDEME 

NÚTENÍ VÁŠMU ZAMESTNÁVATEĽOVI TOTO POŠKODENIE PREFAKTUROVAŤ. 
ÚČELOM TEJTO BROŽÚRKY JE TAKÝMTO ZÁLEŽITOSTIAM PREDÍSŤ.
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 JAK 
ZACHÁZET 

S VAŠÍM VOZEM

CELKOVÉ 
PŘIMĚŘENÉ 
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DOKUMENTÁCIA A PRÍSLUŠENSTVO

EXTERIÉR VOZIDLA

Opravy a dokumentácia
Pravidelnú údržbu a  opravy musí vykonávať 
zmluvný servis podľa pokynov výrobcu. Všet-
ky poruchy alebo poškodenia, ktoré sa vysky-
tujú v priebehu bežného používania musia byť 
opravené bez zbytočného odkladu.

Návod na  používanie vozidla, úplný záznam 
o údržbe vozidla (servisná knižka) a ďalšie do-
klady týkajúce sa vozidla a jeho vybavenia spa-
dajú do zodpovednosti užívateľa a musia byť 
neporušené a  riadne vedené. Pred vrátením 
vozidla je nutné skontrolovať úplnosť dokladov 
– vrátane kódov od autorádia. Strata dokladov 
znižuje hodnotu vozidla a chýbajúca dokumen-
tácia môže byť predmetom prefakturácie.

Vzhľad
Pravidelné čistenie ako interiéru, tak aj exte-
riéru vozidla, zaistí jeho dobrý vzhľad.

Prídavné zariadenia
Ak bude namontované príslušenstvo, ako 
je napr. hands free sada, rádio alebo iné 
neštandardné vybavenie a  potom bolo toto 
príslušenstvo odstránené, musia byť všetky 
otvory alebo poškodenia uvedené do pôvod-
ného stavu podľa odborných noriem. Antény 
musia byť ponechané na mieste, alebo otvo-

ry musia byť náležite opravené. Celé štan-
dardné vybavenie musí byť vrátené na konci 
zmluvného obdobia. 

Emblémy vozidla a nálepky
Neštandardné emblémy vozidla, nálepky 
alebo reklamy nalepené alebo pripevnené 
na karosériu alebo sklo vozidla musia byť od-
stránené a akékoľvek poškodenie spôsobené 
ich nalepením, pripevnením alebo odstráne-
ním musí byť opravené. Každé vyblednutie 
farby laku zapríčinené pripevnením reklamy 
je na vrub užívateľa. Reklama nesmie byť na-
striekaná priamo na vozidlo.

Kľúče a zabezpečenie 
Musí byť vrátený úplný počet kľúčov so štít-
kami spolu so zoznamom ich čísiel. Ak je 
systém zamykania ovládaný diaľkovo, musia 
byť tiež vrátené funkčné ovládače.

Ak bolo vozidlo pôvodne vybavené bezpeč-
nostným systémom, musí byť tento systém 
neporušený a plne funkčný vrátane všetkých 
kľúčov alebo ovládačov potrebných pre ob-
sluhu. Každý prídavný bezpečnostný systém 
musí byť namontovaný výhradne certifikova-
ným dealerom vozidla príslušnej značky.

Čelné sklo

 Akceptovateľné: 
Poškodenie skla v rozsahu, ktoré neobmed-
zuje výhľad z  miesta vodiča, ani neznižuje 
jeho mechanickú pevnosť (praskliny alebo iné 
poškodenie). Povolené nálepky po  obvode 
čelného skla z vnútornej strany na miestach 
na to určených.

 Neakceptovateľné:
Prasknuté čelné sklo a praskliny v dôsledku 
nárazu kamienkov. Poškodenia, ktoré by 
bránili vozidlu absolvovať technickú kontrolu 
podľa platných noriem.

Pneumatiky
 Akceptovateľné:

Všetky pneumatiky vrátane rezervy musia byť 
zhodné s pneumatikami, s akými bola schvá-
lená technická spôsobilosť vozidla. Žiadna 
z pneumatík nesmie byť poškodená. Na čin-
nej ploche všetkých pneumatík po  celom 
obvode a po celej šírke musí byť minimálna 
hĺbka drážok v zmysle platných predpisov.

 Neakceptovateľné:
Zjavné poškodenia bočných stien (vydutiny, 
vylúpnutia, vytrhnutia). Podhustené alebo 
prázdne pneumatiky vrátane rezervy bez 
ohľadu na to, či je tento stav spôsobený po-
škodením pneumatiky alebo defektom.
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Čelné sklo

 Akceptovateľné: 

Liate disky
 Akceptovateľné: 

Čelné sklo

 Neakceptovateľné:

Liate disky
 Neakceptovateľné:

Ozdobné kryty kolies (Puklice)
 Neakceptovateľné:

Ozdobné kryty kolies (Puklice)
 Akceptovateľné: 
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Oceľové disky

 Akceptovateľné:
Odreté, poškriabané disky, nezdeformované. 
Upevňovacie skrutky (matice) musia byť schvá-
leného typu, kompletné a nepoškodené.

 Neakceptovateľné:
Disky vykazujúce ťažké poškodenie, sú zde-
formované, alebo sú z nich odlomené časti. 
Chýbajúce skrutky alebo matice, ktorými sú 
prichytené kolesá. 

Liate disky

 Akceptovateľné:
Odreté, poškriabané disky, nezdeformova-
né. Upevňovacie skrutky (matice) musia byť 
schváleného typu, kompletné a nepoškode-
né.

 Neakceptovateľné:
Disky vykazujúce ťažké poškodenie, hĺbkové 
ryhy, sú zdeformované, alebo sú z nich odlo-
mené časti. Chýbajúce skrutky alebo matice, 
ktorými sú prichytené kolesá. 

Ozdobné kryty kolies (Puklice)

 Akceptovateľné:
Povrchové ryhy, škrabance, lokálne poško-
dený lak.

 Neakceptovateľné:
Odlomené časti, preliačeniny, praskliny alebo 
odlupnutia.

Karoséria – lak

 Akceptovateľné:
Škrabance, ktoré sa dajú odstrániť leštením, 
nevyžadujúce lakovnícke práce. Poškode-
nia po kamienkoch (menej ako 25% plochy 
dielu). Ryhy a drobné škrabance (do dĺžky 
25  mm) pokiaľ nezasahujú do  kovu alebo 
nespôsobujú koróziu. Rozsah poškodení 
musí zohľadňovať vek a počet najazdených 
km.

 Neakceptovateľné:
Škrabance dlhšie ako 25 mm zasahujúce až 
do kovu alebo základného náteru vyžadujú-
ce lakovnícke práce. Malé plochy rýh po ka-
mienkoch presahujúce viac ako 25% plochy 
dielu. Rôzne poškodenia na karosérii, ktoré 
spôsobili koróziu.

Karoséria – preliačenia a deformácie

 Akceptovateľné:
Preliačiny, vydutiny alebo iné deformácie 
s priemerom max. 20 mm, maximálne 2 ks. 
na  jeden diel a nespôsobujúce koróziu a ak 
povrch laku nebol prerazený aby bol vidiet 
kov alebo koróziu.

 Neakceptovateľné:
Preliačiny, vydutiny alebo iné deformácie s prie-
merom viac ako 20 mm a presahujúce počet 
viac ako 2 ks na jednom diele karosérie, alebo 
iné deformácie s viditeľnými znakmi korózie.

Nárazníky a gumové lišty / Maska

 Akceptovateľné:
Drobné ryhy, škrabance (do  dĺžky max. 
10  mm) a lokálna korózia na nenalakovanom 
povrchu,  drobné ryhy, škrabance a poško-
denia laku (v  dôsledku vonkajších vplyvov) 
na lakovanom povrchu.

 Neakceptovateľné:
Ryhy, škrabance a oderky väčšie ako 10 mm 
zasahujúce až na základný materiál. Deformá-
cie väčšie ako 20 mm (1euro minca). Zlome-
ný, puknutý alebo vydutý nárazník (maska). 
Chýbajúce kryty ostrekovačov alebo krytu 
ťahacieho háku.

Svetlomety a vonkajšie osvetlenie

 Akceptovateľné:
Jemné ryhy a  škrabance od  kamienkov 
na povrchu.

 Neakceptovateľné:
Diery, hlboké ryhy, praskliny a iné poškode-
nia funkčnosti svetla.

EXTERIÉR VOZIDLA
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Pneumatiky
 Neakceptovateľné:

Karoséria – lak
 Neakceptovateľné:

Karoséria – lak
 Akceptovateľné: 

Karoséria – preliačenia a deformácie
 Akceptovateľné: 

Karoséria – preliačenia a deformácie
 Neakceptovateľné:

Oceľové disky
 Neakceptovateľné:
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Zrkadlá

 Akceptovateľné:
Drobné ryhy, škrabance do 10 mm nepresa-
hujúce počet 2 a poškodenie farby (v dôsled-
ku vonkajších vplyvov – dážď, vietor) na lako-
vaných častiach zrkadiel. Funkčnosť zrkadiel 
nesmie byť obmedzená.

 Neakceptovateľné:
Ryhy, škrabance a oderky dlhšie ako 10 mm 
zasahujúce až na  základný materiál. Defor-
mácie väčšie ako 20 mm (1euro minca). Zlo-
mený, puknutý alebo vydutý kryt zrkadla. 

Ostatné vonkajšie prvky (Stierače  
/ Trysky ostrekovačov / Madlá dverí / 
Znaky a označenia / Anténa)

 Akceptovateľné:
Drobné poškodenia povrchu ramienok stie-
račov, vnútorných madiel dverí, vonkajších 
kľučiek dverí.

 Neakceptovateľné:
Nefunkčné, prasknuté či deformované trysky 
ostrekovačov a madlá dverí. Poškodené 
alebo odtrhnuté znaky a označenia vozidla. 
Chýbajúca anténa (ak je vo vozidle rádio).

EXTERIÉR VOZIDLA

INTERIÉR VOZIDLA
Koberčeky – vymeniteľné

 Akceptovateľné:
Bežné opotrebenie, zošúchanie, štandardné 
znečistenie.

 Neakceptovateľné:
Predraté (deravé) koberčeky.

Podlahová krytina

 Akceptovateľné:
Štandardné znečistenie.

 Neakceptovateľné:
Roztrhnutá, predratá či prepálená podlahová 
krytina, škvrny a nadmerné znečistenie.

Sedadlá, čalúnenie stropu a dverí

 Akceptovateľné:
Čalúnenie interiéru primerane ošúchané ale-
bo poškriabané spôsobené bežným použí-
vaním, ale nie roztrhnuté.

 Neakceptovateľné:
Poškodenie čalúnenia interiéru a  sedadiel 
(roztrhnutie, predratie, prepálenie, deformá-
cia, škvrny a  znečistenie), ku ktorému ne-
mohlo dôjsť bežným užívaním alebo vonkaj-
ším vplyvom, poškodenie tesnenia dverí.

Prístrojová a palubná doska

 Akceptovateľné:
Zašlý povrch, nepoškodená.

 Neakceptovateľné:
Viditeľné dierky z dodatočne zabudovaného 
príslušenstva. Škrabance, ryhy, odlomené 
časti, zostatky lepidla alebo iné poškodenia 
palubnej alebo prístrojovej dosky.

Ovládacie prvky 

 Akceptovateľné:
Správna funkcia, opotrebenie bežným pou-
žívaním.

 Neakceptovateľné:
Obmedzená funkcia alebo nefunkčnosť ovlá-
dacích prvkov.

Volant, riadiaca páka a ručná brzda 

 Akceptovateľné:
Ošúchanie spôsobené bežným používa-
ním.

 Neakceptovateľné:
Ryhy, praskliny alebo roztrhnutia.
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Nárazníky a gumové lišty / Maska
 Neakceptovateľné:

Zrkadlá
 Neakceptovateľné:

Svetlomety a vonkajšie osvetlenie 
 Neakceptovateľné:

Nárazníky a gumové lišty / Maska
 Akceptovateľné: 

Ostatné vonkajšie prvky
 Neakceptovateľné:

Prístrojová a palubná doska
 Akceptovateľné: 

 - 7 -

NÁHĽAD  
AKO ZAOBCHÁDZAŤ
S VAŠIM VOZIDLOM

CELKOVÉ  
PRIMERANÉ
OPOTREBENIE



Batožinový priestor 

 Akceptovateľné:
Povrchové ryhy a drobné škvrny, ktoré pou-
kazujú na známky bežného používania.

 Neakceptovateľné:
Silné znečistenie. Výrazné ryhy na podlaho-
vej krytine. Roztrhnuté alebo prasknuté ča-
lúnenie a obkladové dosky.

INTERIÉR VOZIDLA

 Kompletnú sadu kľúčov so štítkami vráta-
ne náhradných

 Riadne vyplnenú a opečiatkovanú servis-
nú knižku

 Tankovacie karty

 Driver set

 Osvedčenie o evidencii vozidla

 Kompletnú povinnú výbavu

 Funkčné rezervné koleso s náradím

 Výbavu, ktorá bola súčasťou vozidla 
(strešný nosič, hands free, CD  changer, 
sezónne pneu. a pod.)

 Kód na autorádio

 Pri nedodaní sezónnych pneumatík spolu 
s vozidlom bude účtovaný poplatok za 
vyzdvihnutie 25 EUR.

STAV MECHANICKÝCH DIELOV

Spodná časť

 Akceptovateľné:
Menšie preliačenia a deformácie, ako je po-
škodenie kamienkami sú prípustné, pokiaľ 
nespôsobili koróziu.

Výfukový systém

 Akceptovateľné:
Povrchová korózia, mierne preliačenie neovplyv-
ňujúce správnu funkčnosť.

 Neakceptovateľné:
Neschopný správnej prevádzky, deravý v dô-
sledku korózie, nefunkčný.

Brzdy / Brzdový systém

 Neakceptovateľné:
Ryhované brzdové kotúče spôsobené stykom 
kovu s kovom.

Motor

 Akceptovateľné:
Mierny únik náplní.

 Neakceptovateľné:
Poškodenie v dôsledku nedostatku prevádz-
kových kvapalín (napr. olej alebo chladiaca 
kvapalina).

Prevodovka a spojka

 Akceptovateľné:
Mierny únik oleja, mierne zvýšený hluk.

 Neakceptovateľné:
Obtiažne radenie prevodových stupňov, pre-
šmykovanie spojky, hlučná prevodovka ale-
bo neúčinná synchronizácia.

ČO SI PRIPRAVIŤ  
PRI VRÁTENÍ VOZIDLA?
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Prístrojová a palubná doska
 Neakceptovateľné:

Ovládacie prvky
 Neakceptovateľné:

Volant, riadiaca páka a ručná brzda
 Neakceptovateľné:

Volant, riadiaca páka a ručná brzda
 Akceptovateľné: 

Batožinový priestor 
 Neakceptovateľné:
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ALD Automotive Slovakia s. r. o.
Panónska cesta 47, 851 01 Bratislava – Petržalka 

ALD Assistance: +421 220 602 022 
Zelená linka ALD:  +421 800 222 200, +421 232 222 200 (zo zahraničia) 
Zákaznícke oddelenie:  +421 268 298 820
Technické oddelenie:   +421 268 298 810 

Webová adresa:  www.aldautomotive.sk
Mailová adresa: infosk@aldautomotive.com

Sme presvedčení, že využívanie automobilu bude pre vás príjemnou záležitosťou. 
Môže sa však vyskytnúť problém, s ktorým budete potrebovať pomôcť. 
Neváhajte sa preto obrátiť na našu nonstop linku.

Hotline:   +421 903 749 668

 
KONTAKTNÉ ÚDAJE / HOTLINE
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