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Transparentnosť je základom
úspešného obchodného vzťahu

Nadmerné opotrebenie

Účelom tejto brožúry je zamedziť nadmerným poškodeniam vozidla a znížiť 
náklady na jeho prevádzku. Podľa nižšie priložených kritérií už dnes budete 
vedieť, ako budú prípadné poškodenia posudzované. Obhliadku vozidla pri 

vrátení na konci nájmu vykoná nezávislá odborná spoločnost‘ a nadmerné 
náklady budú Vášmu zamestnávateľovi prefakturované. 

Sme si vedomí, že vozidlo môže mať bežné opotrebenie na základe veku 
a počtu najazdených kilometrov ale  rovnako aj nadmerné opotrebenie, ktoré 

je na základe týchto kritérií redukované z kalkulovanej čiastky opravy alebo 
poškodení. 

                Amortizácia poškodení ALD Automotive (%)

napr. lakovanie pri vozidle 24/90000 je fakturované vo výške 80 % kalkulovaných nákladov

Trvanie zml. v mesiacoch ‒23 24‒35 36‒47 48‒59 60 +

Karoséria a lak

KM do 100.000 85 80 75 70 65

KM od 100.000 do 150.000 75 70 65 60 55

KM nad 150.000 70 65 60 55 50

Nárazník, bočné lišty,  
pneumatiky a kolésá 70 70 70 70 70

Sklá a svetlá 80 80 80 80 80

Interiér, sedadlá,  
mechanické časti 75 75 75 75 75
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Pravidelnú údržbu a opravy musí vykonávať autorizovaný 
dealer podľa pokynov výrobcu. Všetky poruchy alebo po-
škodenia, ktoré sa vyskytujú v priebehu bežného používania 
musia byť opravené bez zbytočného odkladu. 
Návod na používanie vozidla, úplný záznam o údržbe vozidla 
(servisná knižka) a ďalšie doklady týkajúce sa vozidla a jeho 

vybavenia spadajú do zodpovednosti užívateľa a musia byť 
neporušené a riadne vedené. Pred vrátením vozidla je nutné 
skontrolovať úplnosť dokladov.  Strata dokladov znižuje 
hodnotu vozidla a chýbajúca dokumentácia je predmetom 
fakturácie. 

Pravidelné čistenie interiéru  aj exteriéru vozidla zaistí jeho dobrý vzhľad.

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 pôvodného stavu podľa odborných 

noriem. Antény musia byť ponechané na mieste, alebo otvory 
musia byť náležite opravené. Celé štandardné vybavenie musí 
byť vrátené na konci zmluvného obdobia. 

Musí byť vrátený úplný súbor ovládačov a kľúčov so štítkami 
spolu so zoznamom ich čísiel. Ak je systém uzamykania ovlá-
daný diaľkovo, musia byť tiež vrátené funkčné ovládače. 
Ak bolo vozidlo pôvodne vybavené bezpečnostným systé-

mom, musí byť tento systém neporušený a plne funkčný vráta-
ne všetkých kľúčov alebo ovládačov potrebných pre obsluhu. 
Každý prídavný bezpečnostný systém musí byť namontovaný 
výhradne autorizovaným dealerom príslušnej značky.

Nadštandardné emblémy vozidla, nálepky alebo reklamy 
nalepené alebo pripevnené na karosériu alebo sklo vozidla 
musia byť odstránené a akékoľvek poškodenie spôsobené ich 
nalepením, pripevnením alebo odstránením musí byť opra-

vené. Každé vyblednutie farby laku zapríčinené pripevnením 
reklamy je na vrub užívateľa. Reklama nesmie byť nastriekaná 
priamo na vozidlo. 

Dokumentácia a príslušenstvo
Opravy a dokumentácia

Vzhľad 

Prídavné zariadenia

Kľúče a zabezpečenie

Emblémy vozidla a nálepky
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Exteriér osobných a úžitkových vozidiel
Miera poškodenia vozidla

Pneumatiky

Disky

DIEL/ ČASŤ AKCEPTOVANÝ  
STAV

NEAKCEPTOVANÝ  
STAV

100%-NÁ CENA 
OPRAVY VYPOČÍTANÁ 

3. STRANOU

PONÍŽENÁ CENA OPRAVY 
NA ZÁKLADE  

AMORTIZAČNEJ TABUĽKY

DIEL/ ČASŤ AKCEPTOVANÝ  
STAV

NEAKCEPTOVANÝ  
STAV

100%-NÁ CENA 
OPRAVY VYPOČÍTANÁ 

3. STRANOU

PONÍŽENÁ CENA OPRAVY 
NA ZÁKLADE  

AMORTIZAČNEJ TABUĽKY

PNEUMATIKY

Minimálny profil letného obutia > 2 mm Minimálny profil letného obutia < 2 mm ‒ x

Minimálny profil zimného obutia > 3 mm Minimálny profil zimného obutia < 3 mm ‒ x

Pneumatiky s poškodeniami,  
neovplyvňujúcimi bezpečnosť

Poškodenia ovplyvňujúce  
bezpečnosť x ‒

Rovnomerné opotrebenie vzhľadom na nájazd Nerovnomerné opotrebenie profilu ‒ x

Ryhy, deformácie, prebrzdené plochy ‒ x

DISKY

Výskyt hrdze bez vplyvu  
na bezpečnosť

Poškodenia, praskliny ‒ vplývajúce  
na bezpečnosť

 
‒

 
x

Škrabance a odreniny v ráfikovom  
obryse do 50 mm

Deformácie a úbytok materiálu  
v ráfikovom obryse

 
‒

 
x

Škrabance, šuchance a poškodenia  
povrchu laku na puklici

Silné škrabance a ryhy, praskliny,  
úbytok materálu a deformácia

 
‒

 
x

NEAKCEPTOVANÝ STAV

NEAKCEPTOVANÝ STAV

AKCEPTOVANÝ STAV

AKCEPTOVANÝ STAV
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Exteriér osobných a úžitkových vozidiel
Miera poškodenia vozidla

Lakované časti vozidla

DIEL/ ČASŤ AKCEPTOVANÝ  
STAV

NEAKCEPTOVANÝ  
STAV

100%-NÁ CENA 
OPRAVY VYPOČÍTANÁ 

3. STRANOU

PONÍŽENÁ CENA OPRAVY 
NA ZÁKLADE  

AMORTIZAČNEJ TABUĽKY

LAKOVANÉ  
ČASTI  
VOZIDLA

Povrchové ľahké škrabance, odstrániteľné  
leštením, ktoré nejdú do základu  
povrchovej vrstvy laku v rozmere  

do 2 cm max. 2 ks / 1 diel 

Poškodenie laku, ktoré si vyžaduje lakovanie 
časti karosérie (vrátane vonkajších spätných 

zrkadiel)  v rozmere viac ako 2 cm v počte 1 ks / 
1 diel resp. do 2 cm 3 ks / 1 diel

 
‒ 
 

 
x 
 

Odštiepený lak na leme dverí a kapoty  
do 5 mm priemeru (bez korózie)  

do 2 ks / 1 diel

Odštiepenie  farby na okrajoch dverí a okrajoch 
kapoty väčší ako 5 mm  

v priemere nad 2 ks / 1 diel

 
‒ 

 
x 

Odreniny a jemné škrabance na madle dverí   
v rozmere 2 cm max. 1 ks/ madlo 

Nesprávne odstraňovanie nálepiek,  
polepov a etiketovacích fólií

 
‒

 
x

Povrchové stopy na laku z autoumyvárky  
nie väčšie ako 50% plochy dielu. 

Poškodenie od strešných  
nosičov

 
‒

 
x

Poškodenia od kamienkov do 2 mm  
priemeru, max 10 % z dielu.

Poškodenie od kamienkov väčšie ako 10%  
z plochy dielu, s koróziou aj bez korózie 

 
‒

 
x

Mierne zvetraný lak vplyvom prostredia Poškodenie laku vplyvom živice a kyselín ‒ x

NEAKCEPTOVANÝ STAV

AKCEPTOVANÝ STAV
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Exteriér osobných a úžitkových vozidiel
Miera poškodenia vozidla

Karoséria

DIEL/ ČASŤ AKCEPTOVANÝ  
STAV

NEAKCEPTOVANÝ  
STAV

100%-NÁ CENA 
OPRAVY VYPOČÍTANÁ 

3. STRANOU

PONÍŽENÁ CENA OPRAVY 
NA ZÁKLADE  

AMORTIZAČNEJ TABUĽKY

 
 
 
 
 
KAROSÉRIA  
(PLASTOVÉ  
AJ KOVOVÉ  
ČASTI) 
 
 
 
 

Denty, priehlbiny, prieliačeniny  
bez odlupovania farby, nie väčšie  

ako 10 mm v priemere v počte 1 ks  
na 1 diel karosérie. 

Malé priehlbiny alebo preliačeniny s koróziou  
ale aj bez korózie s odlupovaním farby alebo laku  

alebo s ohrozením bezpečnosti premávky – viac ako  
1 ks v rozmere nad 10 mm  / 1 diel

 
‒ 
 

 
x 
 

  
 

Poškodenie krupobitím, poškodenie od strešných  
nosičov bez ohľadu na počet prehĺbín a preliačin. 

 
‒

 
x

  
 
 

Neodborne opravené / zakryté  otvory pre uchytenie, 
vyvŕtané otvory…. po demontáži ťažného  

zariadenia apod. – nedodržaný technologický postup 
výrobcu – 1 ks / 1 diel 

 
 
x 

 
 
‒ 

 Nevyriešené poistné udalosti x ‒

  
 
 

Neodborné a chybné opravy (lepenie alebo  
tmelenie jednotlivých dielov vozidla) – postup,  

ktorý nekorešponduje s technologickým  
postupom výrobcu

 
x 
 

 
‒ 
 

 Všetky ostatné škody x ‒

NEAKCEPTOVANÝ STAV

NEAKCEPTOVANÝ STAVAKCEPTOVANÝ STAV
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Exteriér osobných a úžitkových vozidiel
Miera poškodenia vozidla

Sklá a osvetlenie

DIEL/ ČASŤ AKCEPTOVANÝ  
STAV

NEAKCEPTOVANÝ  
STAV

100%-NÁ CENA 
OPRAVY VYPOČÍTANÁ 

3. STRANOU

PONÍŽENÁ CENA OPRAVY 
NA ZÁKLADE  

AMORTIZAČNEJ TABUĽKY

 
 
SKLÁ  
A OSVETLENIE 
 

Poškodenie čelného skla bez vplyvu  
na bezpečnosť premávky a užívanie  

a možnosť vykonania STK  
(napr. odlupovanie od kameňov  

mimo zorného poľa vodiča do veľkosti  
2 mm v počte 1 ks/ čelné sklo) 

Poškodenie čelného skla s vplyvom na bezpečnosť 
premávky a užívanie, prípadne ovplyvňujúce 
možnosť vybavenia STK (napr. odlupovanie  

od kameňov v zornom poli  vodiča akejkoľvek 
veľkosti, alebo väčšie praskliny viac ako 2 mm  
viac ako 1 ks aj v iných častiach čelného skla, 

škrabance z nesprávnej manipulácie so snehovou 
škrabkou, alebo spôsobené stieračmi)

  
 
x 
 
 
 

  
 
‒ 
 
 
 

 
 
 
 
 

Poškodenie bočných,  zadných okien  
a osvetlenia (napr. v dôsledku padajúcich  

alebo odletujúcich kameňov, praskliny, trhliny, 
škrabance na oknách, vytvorené aj otváraním  

a zatváraním okien a  samozrejme otvory)

 
 
x 
 

 
 
‒ 
 

NEAKCEPTOVANÝ STAV

NEAKCEPTOVANÝ STAV

AKCEPTOVANÝ STAV
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Exteriér osobných a úžitkových vozidiel
Miera poškodenia vozidla

Zrkadlá

Ostatné vonkajšie prvky 

DIEL/ ČASŤ AKCEPTOVANÝ  
STAV

NEAKCEPTOVANÝ  
STAV

100%-NÁ CENA 
OPRAVY VYPOČÍTANÁ 

3. STRANOU

PONÍŽENÁ CENA OPRAVY 
NA ZÁKLADE  

AMORTIZAČNEJ TABUĽKY

DIEL/ ČASŤ AKCEPTOVANÝ  
STAV

NEAKCEPTOVANÝ  
STAV

100%-NÁ CENA 
OPRAVY VYPOČÍTANÁ 

3. STRANOU

PONÍŽENÁ CENA OPRAVY 
NA ZÁKLADE  

AMORTIZAČNEJ TABUĽKY

ZRKADLÁ  
(LAKOVANÁ A 
PLASTOVÁ ČASŤ 
VRÁTANE SAMOT-
NÉHO ZRKADLA)

Drobné ryhy, škrabance do 20 mm,  
nepresahujúce počet 2 a poškodenie farby  

(v dôsledku vonkajších vplyvov – dážď,  
vietor) na lakovaných častiach zrkadiel.  

Funkčnosť zrkadiel nesmie  
byť obmedzená.

Ryhy, škrabance a oderky dlhšie  
ako 20 mm zasahujúce až na základný  

materiál. Deformácie väčšie ako 20 mm.  
Zlomený, puknutý alebo vydutý kryt  

zrkadla, rozbitá alebo popraskaná  
zrkadlová časť. 

 
 
‒ 
 
 

 
 
x 
 
 

OSTATNÉ  
VONKAJŠIE  
PRVKY (STIERAČE, 
TRYSKY OSTRE-
KOVAČOV, NELA-
KOVANĚ MADLÁ 
DVERÍ, ZNAKY  
A OZNAČENIA, 
ANTÉNA)

 
 

Drobné poškodenia povrchu  
ramienok stieračov, vonkajších  

znakov a označení a antény.  
Malé škrabance vonkajších  

kľučiek dverí v rozmere  
2 cm a počte 1 ks/ 1 madlo. 

 

 
 

Nefunkčné, prasknuté či deformované trysky  
ostrekovačov a vonkajšie kľučky dverí. Poškodené 

alebo odtrhnuté znaky a označenia vozidla.  
Chýbajúca anténa (ak je na vozidle). Škrabance  

na vonkajších kľučkách v rozmere nad 2 cm  
a počte viac ako 1 ks/ 1 madlo. 

 
  

  
 
 
x 
 
 
 
 

 
 
 
 ‒ 
 
 
 
 

NEAKCEPTOVANÝ STAV

NEAKCEPTOVANÝ STAV
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Exteriér osobných a úžitkových vozidiel
Miera poškodenia vozidla

DIEL/ ČASŤ AKCEPTOVANÝ  
STAV

NEAKCEPTOVANÝ  
STAV

100%-NÁ CENA 
OPRAVY VYPOČÍTANÁ 

3. STRANOU

PONÍŽENÁ CENA OPRAVY 
NA ZÁKLADE  

AMORTIZAČNEJ TABUĽKY

MECHANIKA  
A MOTOROVÝ 
PRIESTOR

Bežné opotrebenie bez poškodení a vplyvu na plnú  
funkčnosť a bez vplyvu na bezpečnosť premávky  

na pozemných komunikáciách 

Nevykonané inšpekčné 
prehliadky podľa podmienok 

výrobcu

x ‒ 

Nevykonané garančné  
prehliadky

x ‒ 

Zhoršenie funkčnosti prvkov 
zariadení (napr. klimatizácia, 

poškodenie kľúčov)

 
x 

 
‒ 

Nevykonaná STK/ EK x ‒

Poškodenie tlmiacej izolácie 
kapoty, chýbajúce náradie 

 
x 

 
‒ 

Mechanika a motorový priestor

NEAKCEPTOVANÝ STAV

DIEL/ ČASŤ AKCEPTOVANÝ  
STAV

NEAKCEPTOVANÝ  
STAV

100%-NÁ CENA 
OPRAVY VYPOČÍTANÁ 

3. STRANOU

PONÍŽENÁ CENA OPRAVY 
NA ZÁKLADE  

AMORTIZAČNEJ TABUĽKY

VÝFUKOVÝ  
SYSTÉM

Povrchová korózia, mierne preliačenie  
neovplyvňujúce správnu funkčnosť

Neschopný správnej prevádzky, deravý  
v dôsledku korózie, nefunkčný

 
‒

 
x

BRZDY / BRZDOVÝ 
SYSTÉM

Ryhované brzdové kotúče spôsobené 
stykom kovu s kovom

 
‒

 
x

PREVODOVKA  
A SPOJKA

Únik oleja, zvýšený hluk. Obtiažne radenie 
prevodových stupňov, prešmykovanie 

spojky, hlučná prevodovka alebo  
neúčinná synchronizácia

 ‒ 
 

 x 
 

NEAKCEPTOVANÝ STAV
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Interiér osobných vozidiel
Miera poškodenia vozidla

DIEL/ ČASŤ AKCEPTOVANÝ  
STAV

NEAKCEPTOVANÝ  
STAV

100%-NÁ CENA 
OPRAVY VYPOČÍTANÁ 

3. STRANOU

PONÍŽENÁ CENA OPRAVY 
NA ZÁKLADE  

AMORTIZAČNEJ TABUĽKY

KOBERČEKY –  
VYMENITEĽNÉ 

Bežné opotrebenie, zošúchanie, 
štandardné znečistenie, predraté 

(deravé) koberčeky

 
 
 

 
 

 
 

PODLAHOVÁ  
KRYTINA

Štandardné znečistenie Roztrhnutá, predratá či prepálená podlahová krytina  
od cigariet, škvrny a nadmerné znečistenie

 
‒

 
x

 
SEDADLÁ, 
ČALÚNENIE  
STROPU A DVERÍ 

Čalúnenie interiéru  
primerane ošúchané alebo  

poškriabané spôsobené  
bežným používaním,  

ale nie roztrhnuté

Zreteľné fľaky alebo znečistenie, prípadne zápach, ktorý 
je možné odstrániť len hĺbkovým čistením, roztrhnutie, 
predratie, prepálenie, deformácia, škvrny a znečistenie, 
ku ktorému nemohlo dôjsť bežným užívaním alebo von-

kajším vplyvom, poškodenie tesnenia dverí.

 
 
‒ 
 

 
 
x 
 

Podlahová krytina Sedadlá

Sedadlá, čalúnenie stropu a dverí

NEAKCEPTOVANÝ STAV NEAKCEPTOVANÝ STAV

NEAKCEPTOVANÝ STAV
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Interiér osobných vozidiel
Miera poškodenia vozidla

DIEL/ ČASŤ AKCEPTOVANÝ  
STAV

NEAKCEPTOVANÝ  
STAV

100%-NÁ CENA 
OPRAVY VYPOČÍTANÁ 

3. STRANOU

PONÍŽENÁ CENA OPRAVY 
NA ZÁKLADE  

AMORTIZAČNEJ TABUĽKY

 
 
PRÍSTROJOVÁ  
A PALUBNÁ  
DOSKA 
 
 

 
 
 

Zašlý povrch, nepoškodená 
 
 
 

Viditeľné dierky z dodatočne zabudovaného príslušen-
stva. Škrabance, ryhy, odlomené časti, fľaky, zostatky 

lepidla, nalepené držiaky a stopy po nich, voňavky, alebo 
iné poškodenia palubnej alebo prístrojovej dosky ako vy-
pálené diery, praskliny, deformácie. Nezlikvidované alebo 
nevyložené osobné doklady, vizitky s telefónnymi číslami, 
faktúry, parkovacie lístky, súkromné doklady, ktorých by 

sa mohlo týkať GDPR

 
 
 
‒ 
 
 
 

 
 
 
x 
 
 
 

OVLÁDACIE  
PRVKY A KĽÚČE 

 
Správna funkcia, opotrebenie 

bežným používaním

Obmedzená funkcia alebo nefunkčnosť ovládacích 
prvkov, chýbajúce ovládače, alebo ich krytky, poškodené, 

nefunkčné alebo chýbajúce kľúče

 
x 

 
‒ 

VOLANT,  
RIADIACA PÁKA  
A RUČNÁ BRZDA

 
Ošúchanie spôsobené  

bežným používaním

 
Ryhy, praskliny alebo roztrhnutia 

 
‒ 

 
x 

 
BATOŽINOVÝ  
PRIESTOR 

Povrchové ryhy a drobné škvrny, 
ktoré poukazujú na známky  

bežného používania v rozmere  
2 cm a počte 2 ks / 1 diel

Silné znečistenie. Výrazné ryhy na podlahovej krytine 
a plastoch.  Roztrhnuté alebo prasknuté čalúnenie a ob-
kladové dosky. Chýbajúca alebo zlomená či roztrhnutá 

roleta (plato) bat. priestoru

 
x 
 

 
‒ 
 

Prístrojová a palubná doska

Batožinový priestor

Ovládacie prvky a kľúče

Volant

NEAKCEPTOVANÝ STAV

NEAKCEPTOVANÝ STAV

NEAKCEPTOVANÝ STAV

NEAKCEPTOVANÝ STAV
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Úžitkové vozidlá
Úložný priestor úžitkových vozidiel

V prípade úžitkových vozidiel sa pozornosť zameriava na účel ich využitia. Pri 
tom sa však nedá vyhnúť určitým stopám používania, čo si uvedomujeme. 

Preto chceme byť pri vrátení flexibilní a transparentní. Uvádzame teda definí-
ciu akceptovania opotrebenia ložnej plochy, ktorá je zakreslená modrým.

24
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Interiér úžitkových vozidiel
Miera poškodenia vozidla

DIEL/ ČASŤ AKCEPTOVANÝ  
STAV

NEAKCEPTOVANÝ  
STAV

100%-NÁ CENA 
OPRAVY VYPOČÍTANÁ 

3. STRANOU

PONÍŽENÁ CENA OPRAVY 
NA ZÁKLADE  

AMORTIZAČNEJ TABUĽKY

Interiér úžitkového vozidla

NEAKCEPTOVANÝ STAV

NEAKCEPTOVANÝ STAV

PODLAHOVÁ  
KRYTINA

Štandardné znečistenie Roztrhnutá, predratá či prepálená podlahová krytina  
od cigariet, škvrny a nadmerné znečistenie

 
‒

 
x

 
SEDADLÁ, 
ČALÚNENIE  
STROPU A DVERÍ 

Čalúnenie interiéru primerane 
ošúchané alebo poškriabané 

spôsobené bežným  
používaním, ale nie  

roztrhnuté

Zreteľné  fľaky alebo znečistenie, prípadne zápach, ktorý 
je možné odstrániť len hĺbkovým čistením,  roztrhnutie, 

zašívanie,  predratie, prepálenie, deformácia, škvrny  
a znečistenie), ku ktorému nemohlo dôjsť bežným užíva-

ním alebo vonkajším vplyvom, poškodenie tesnenia dverí

 
 
‒ 
 

 
 
x 
 

 
 
PRÍSTROJOVÁ  
A PALUBNÁ  
DOSKA,  
PLASTOVÉ ČASTI  
 

 
 
 

Zašlý povrch, nepoškodená 
 
 
 

Viditeľné dierky z dodatočne zabudovaného príslušen-
stva. Škrabance, ryhy, odlomené časti, fľaky, zostatky 

lepidla, nalepené držiaky a stopy po nich, voňavky, alebo 
iné poškodenia palubnej alebo prístrojovej dosky ako vy-
pálené diery, praskliny, deformácie. Nezlikvidované alebo 
nevyložené osobné doklady, vizitky s telefónnymi číslami, 
faktúry, parkovacie lístky, súkromné doklady, ktorých by 

sa mohlo týkať GDPR

 
 
 
‒ 
 
 
 

 
 
 
x 
 
 
 

OVLÁDACIE  
PRVKY  
A KĽÚČE

 
Správna funkcia, opotrebenie 

bežným používaním

Obmedzená funkcia alebo nefunkčnosť ovládacích 
prvkov, chýbajúce ovládače, alebo ich krytky, poškodené, 

nefunkčné alebo chýbajúce kľúče

 
x 

 
‒ 

VOLANT,  
RIADIACA PÁKA  
A RUČNÁ BRZDA

 
Ošúchanie spôsobené  

bežným používaním

 
Praskliny alebo roztrhnutia 

 
‒ 

 
x 



28 29

Úložný priestor úžitkových vozidiel
Miera poškodenia vozidla

DIEL/ ČASŤ AKCEPTOVANÝ  
STAV

NEAKCEPTOVANÝ  
STAV

100%-NÁ CENA 
OPRAVY VYPOČÍTANÁ 

3. STRANOU

PONÍŽENÁ CENA OPRAVY 
NA ZÁKLADE  

AMORTIZAČNEJ TABUĽKY

 
 
LOŽNÁ PLOCHA 
 
 

Otlačenie a ľahké škrabance, ktoré 
pôvodnú formu a funkciu neovply-
vňujú. Preliačiny, denty, nie väčšie 
ako 25 mm priemer nie viac ako 

3 ks na 1 diel karosérie 

Hlboké škrabance, praskliny kdekoľvek v priestore ložnej 
plochy, preliačiny spôsobené aj nesprávne upevneným 
nákladom,  odlupovanie farby, zlomeniny obkladových 

dosiek, poškodenia s tvorbou korózie. Zreteľné  fľaky ale-
bo znečistenie, prípadne zápach, ktorý je možné odstrániť 

len hĺbkovým čistením

 
 
‒ 
 
 

 
 
x 
 
 

NAKLADACIA  
HRANA  
A NÁRAZNÍK

 
Jemné opotrebenie spôsobené 

bežným používaním

Deformácie, zlomeniny, nepasujúce a nezlicované diely 
nárazníka, diery, hlboké oškreniny spôsobené nešetrným 

zaobchádzaním

 
‒ 

 
x 

Ložná plocha

NEAKCEPTOVANÝ STAV

NEAKCEPTOVANÝ STAV



30 31

Čo si pripraviť pri vrátení
osobného alebo úžitkového vozidla

DIEL/ ČASŤ AKCEPTOVANÝ  
STAV

NEAKCEPTOVANÝ  
STAV

100%-NÁ CENA 
OPRAVY VYPOČÍTANÁ 

3. STRANOU

PONÍŽENÁ CENA OPRAVY 
NA ZÁKLADE  

AMORTIZAČNEJ TABUĽKY

 
 
 
 
 
 
 
 
CHÝBAJÚCE  
ČASTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Mapa k navigácii/ karta/ CD, servisná knižka, návod na používanie, 
malý TP, prípadne veľký TP

x ‒ 

 Náradie k vozidlu, povinná výbava x ‒

 
 

Kompletná sada kľúčov od vozidla so štítkami,  
prípadne zámku radiacej páky

 
x

 
‒

 
 

Nabíjací kábel od vozidla (BEV, PHEV) pokiaľ bol dodaný  
spolu s vozidlom

 
x

 
‒

 Náhradné koleso/ opravárenská sada x ‒

 
 
 

2. sada pneumatík. Pri nedodaní sezónnych pneumatík spolu  
s vozidlom bude účtovaný poplatok za vyzdvihnutie 50 EUR s DPH  

z akéhokoľvek pneuservisu

 
x 

 
‒ 

  Roleta batožinového priestoru / kompletná prepážka ložnej plochy 
úžitkového priestoru

 
x

 
‒

 
 

Všetky ostatné komponenty strešný nosič, hands free,  
CD changer, sezónne pneu a pod...)

 
x

 
‒

 
 
 

Vyčistiť interiér od súkromných a iných dokladov, vizitiek s telefónny-
mi číslami, faktúr, parkovacích lístkov, obalov z potravín, plastových 

fliaš a súkromných dokladov, ktorých by sa mohlo týkať GDPR

 
x 

 
‒ 



Sme presvedčení, že využívanie automobilu  
bude pre vás príjemnou záležitosťou.

Môže sa však vyskytnúť problém,  
s ktorým budete potrebovať pomôcť.

Neváhajte nás kontaktovať počas pracovných dní v čase od 8:00 –17:00.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

ALD AUTOMOTIVE SLOVAKIA S.R.O., PANÓNSKA CESTA 47, 851 04 BRATISLAVA – PETRŽALKA
TEL.: +421 2 6829 88 16, E-MAIL: SK.REMARKETING@ALDAUTOMOTIVE.COM  
WWW.ALDAUTOMOTIVE.SK

IČO:  47 977 329, DIČ: 20 24 166 166, IČ DPH: SK 20 24 166 166, SPOLOČNOSŤ ZAPÍSANÁ  
V OBCHODNOM REGISTRI OKRESNÉHO SÚDU BRATISLAVA I, ODDIEL SRO, VLOŽKA 101538/B

Správa viac ako  
1,76 miliónov vozidiel


