
WYTYCZNE 
ZWROTU POJAZDÓW
dla umów odkupu i leasingu.
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n Obiektywizmu:
Opinię wydaje bezstronny ekspert w miejscu zwrotu pojazdu.

n Przejrzystości:
Badanie jest przeprowadzane w Twojej obecności, a ekspert może w każdej chwili wyjaśnić Ci wszystkie jego etapy. 
Na koniec otrzymujesz protokół z badania wstępnego.

n Doświadczenia:
Ekspert rzeczoznawca posiada dogłębną wiedzę, którą oddaje do Twojej dyspozycji.

n Zrozumiałości:
Każdy zwrot pojazdu jest szczegółowo dokumentowany. W ten sposób zawsze możesz sprawdzić, w jaki sposób 
powstawał raport.

n Twój Partner MAN informuje Cię, na około cztery miesiące wcześniej, o zbliżającej się dacie wygaśnięcia umowy 
i o dostępnych opcjach zwrotu.

n Twój Partner MAN kontaktuje się z Tobą na około cztery tygodnie przed wygaśnięciem umowy, aby umówić termin 
zwrotu pojazdu.

n Na skrzynkę mailową otrzymujesz potwierdzenie terminu zwrotu.
n Podajesz osobą, która w ustalonym dniu i o ustalonej godzinie sprowadzi pojazd do miejsca zwrotu (pamiętaj, że do 

dwóch dni roboczych przed ustaloną datą zwrotu możesz bezpłatnie odwołać/przesunąć ten termin).
n Na koniec otrzymujesz gotowy raport z badania po przyjęciu pojazdu.

Nasze relacje opierają się na zaufaniu. Zasada ta obowiązuje zarówno przez cały okres umowy, jak i po jej wygaśnięciu - po 
zwrocie pojazdu. MAN Truck & Bus to niezawodny partner, któremu możesz zaufać. Przy zwrocie pojazdu kierujemy się 
nadrzędnymi zasadami, takimi jak przejrzystość, sprawiedliwość i wydajność. Aby cały proces był dla Ciebie jak najmniej 
kłopotliwy, współpracujemy z bezstronnymi ekspertami z niezależnych organizacji specjalizujących się w badaniach pojaz-
dów. To oni przeprowadzają badanie pojazdu, w Twojej obecności.

TWOJA SATYSFAKCJA JEST NASZYM PRIORYTETEM

Stosowany przez nas proces zwrotu pojazdu ma służyć Twojemu zadowoleniu. Swoją ekspercką wiedzą służą w nim 
niezależne organizacje specjalizujące się w badaniach pojazdów. W ten sposób zyskujesz gwarancję:

MAN – MOŻESZ NAM ZAUFAĆ PROCES ZWROTU POJAZDU W PIĘCIU KROKACH



ZWROT POJAZDU - LISTA KONTROLNA - CZĘŚĆ 1 OCZEKIWANY STAN POJAZDU PRZY ZWROCIE
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n Wszystkie dokumenty rejestracyjne oraz inne dokumenty wymagane przepisami.
n Ważny przegląd techniczny pojazdu, potwierdzony zapisem w dowodzie rejestracyjnym.
n Informacje o pojeździe i wyposażeniu dodatkowym, w tym instrukcje obsługi oraz dokumenty gwarancji producenta, 

które nadal są ważne.
n Pełną dokumentację serwisową (podstemplowaną książeczkę serwisową, wydruk z autoryzowanego warsztatu, 

dokumenty w wersji papierowej lub kopie plików).
n Skrzynkę narzędziową, podnośnik, oponę zapasową oraz podobne akcesoria, które w oryginale znajdowały się na 

wyposażeniu pojazdu.
n Kluczyki (tzn. zestaw główny i zapasowy).
n Sprzęt audio, w tym kody/karty bezpieczeństwa i dokumentację.
Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłat za brakującą dokumentację, komponenty lub sprzęt.

Co należy mieć ze sobą przy zwrocie pojazdu? Z chwilą wygaśnięcia umowy masz obowiązek zwrócić pojazd w dobrym stanie, współmiernym do jego wieku i zakładanego 
przebiegu.

Zwracane pojazdy mają spełniać wymogi prawne, być zdatne do jazdy i być wolne od zniszczeń lub uszkodzeń innych niż 
wynikające ze zwyczajowego zużycia. Wszystkie ewentualne naprawy powinny odpowiadać profesjonalnyym standardom 
ich wykonania.

Uzasadnione, zwyczajowe zużycie jest akceptowane jako wynik racjonalnej, normalnej eksploatacji pojazdu. Przykłady takie-
go zużycia obejmują zużycie części, pogorszenie się stanu powłoki lakierniczej oraz mniejsze otarcia i zarysowania. Z kolei 
nadmierne pogorszenie stanu pojazdu spowodowane jego nietypową lub niewłaściwą eksploatacją nie jest akceptowane, 
bez względu na to, czy pojazd został zniszczony z powodu niedbalstwa, umyślnie czy w wypadku.

Zniszczenia pojazdu obejmują: wgniecenia, rysy, pęknięcia, wszelkie deformacje, szerokie lub głębokie zarysowania czy 
nadmierne zabrudzenia. Niektóre pomniejsze wgniecenia są akceptowane, pod warunkiem, że są niewielkie i że w żaden 
sposób nie osłabiają konstrukcji pojazdu lub nie zagrażają bezpieczeństwu ładunku.

Zalecamy, by przed zwrotem niezależna organizacja przeprowadziła ocenę zniszczeń (badania wstępne). W ten sposób 
unikniesz niespodzianek przy zwrocie pojazdu. Na Twoją korzyść przemawia fakt, że dokładnie wiesz, jak wygląda stan 
pojazdu, więc możesz zdecydować się na przeprowadzenie napraw przed jego zwrotem. Jeżeli jesteś zainteresowany taką 
opcją, skontaktuj się z Partnerem MAN, który chętnie umówi datę badania wstępnego i poinformuje Cię o jego kosztach.



Kabina to miejsce pracy kierowcy. Jej wnętrze ma gwarantować maksymalny komfort pracy. Pielęgnacja i konserwacja 
obniża ryzyko jej zniszczenia i nieuzasadnionego wyeksploatowania.
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n Pojazd nie powinien nosić śladów zniszczeń powypadkowych ani korozji spowodowanej ładunkiem lub niedbalstwem.
n Należy wcześniej usunąć ślady korozji i uszkodzenia powłoki lakierniczej, a także wszystkie napisy z pojazdu, 

wykorzystując profesjonalne środki.
n Wszystkie szyby, światła i lampy powinny być nienaruszone i nie mogą nosić śladów zniszczenia.
n Pojazd powinien być czysty.
n Wnętrze kabiny należy wcześniej profesjonalnie wyczyścić, zgodnie ze standardowymi warunkami dostawcy. Tapicerka, 

przyrządy, elementy wyposażenia i czujniki mają być nienaruszone i nie mogą nosić śladów pęknięć, przecięć, wypaleń 
lub innych uszkodzeń.

n Pojazd nie może posiadać widocznych uszkodzeń elementów mechanicznych, układów elektronicznych czy hydraulicz-
nych, jak również innych uszkodzeń, które naruszałyby wymogi ustawowe przewidziane dla pojazdu.

n Powinna istnieć możliwość zimnego rozruchu silnika przy użyciu akumulatorów.
n Tachograf powinien zostać wcześniej skalibrowany i powinien przejść stosowne badanie.
n Głębokość bieżnika na całej szerokości opon powinna wynosić co najmniej 6 mm. Ścianki opon nie powinny nosić 

śladów nacięć. Na osi pojazdu mają być nałożone opony tego samego typu, z tym samym wzorem.
n Pojazd powinien być prawidłowo zarejestrowany.
n Pojazd należy zwrócić z całym oryginalnym wyposażeniem (lub z wyposażeniem równoważnym). Dotyczy to również 

skrzynki narzędziowej i zapasowej opony.
n Akcesoria takie jak żurawie, podesty załadowcze, jednostki/systemy chłodzące, nie mogą być obciążone usterkami 

mechanicznymi lub elektronicznymi.

ZWROT POJAZDU - LISTA KONTROLNA - CZĘŚĆ 2

Zdjęcia na kolejnych stronach pokazują szczegółowo zakładany stan pojazdu w chwili zwrotu.

WNĘTRZE POJAZDU

Oczekiwany wygląd zewnętrzny pojazdu 



SIEDZENIA

Lekkie ślady zabru- 
dzenia wynikające 
z normalnej eksploa-
tacji, które mogą być 
usunięte w procesie 
zwykłego czyszczenia.

Zużycie tapicerki 
wynikające z codzien- 
nej eksploatacji.

Ślady na siedzeniach 
po oleju lub innych 
substancjach, które 
nie mogą być usunięte 
zwykłymi środkami 
czyszczącymi.

Rozcięcia lub rozerwa- 
nie tapicerki wynika- 
jące z niewłaściwej 
eksploatacji lub nied-
balstwa.

Ślady przypalenia 
tapicerki np. papiero-
sami lub substancjami 
żrącymi.

Dopuszczalne Wymagające naprawy

MIEJSCE NA NOGI

Lekkie wytarcie i ozna- 
ki zużycia spwodowa- 
ne codzienną eksplo- 
atacją.

Rozdarcia i rozcięcia 
w matach podłogi.

Lekkie rysy i otwory 
w tablicy przyrządów, 
które zostały napra-
wione

Głębokie rysy lub ślady 
na tablicy przyrządów.
Otwory wywiercone 
w desce rozdzielczej 
w celu zamocowa-
nia osprzętu oraz 
brakujące lub zgubio- 
ne zaślepki.

Plomby na tachografie 
nie mogą być naruszo- 
ne lub nosić śladów 
manipulacji przez oso-
by niepowołane.

Dopuszczalne Wymagające naprawy
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TABLICA PRZYRZĄDÓW, DESKA ROZDZIELCZA I LISTWY



OSŁONY BOCZNE, DRZWI I DACH

Lekkie rysy, odpry-
ski po uderzeniach 
kamieni i niewielkie 
wgniecenia spowo-
dowane codzienną 
eksploatacją.

Liternictwo klienta, 
które zostało profes-
jonalnie usunięte bez 
pozostałości klejów ani 
uszkodzenia powłoki 
lakierniczej.

Zarysowania powierz-
chni.

Zarysowania powierz-
chni ściany bocznej 
niepowodujące rdze-
wienia.

Pęknięcia lub wgniece-
nia w karoserii spowo-
dowane wypadkami.

Wszystkie naklejki 
muszą być usunięte, 
a wszelkie uszkodze-
nia powłoki lakierniczej 
profesjonalnie napra-
wione.

Złamana przednia 
osłona przeciwbłotna.

Głębokie odpryski po 
uderzeniach kamieni 
powodujące rdzewi-
enie.

Dopuszczalne Wymagające naprawy
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ZEWNĘTRZNY STAN POJAZDU

Zadbajcie Państwo o wartość swojego pojazdu poprzez regularne mycie i obsługę serwisową.
Zachęcamy Państwa do tego, aby naprawę uszkodzeń wszelkich powierzchni, świateł, okien i luster powstałych w trakcie 
kontraktu, zlecić Partnerowi Serwisowemu MAN, który wykona je zgodnie z zaleceniami producenta. Najbliższy Partner 
Serwisowy MAN z radością przyjmie zlecenie większych napraw Państwa pojazdu.



LUSTERKA

ZDERZAKI

Zarysowania powierz-
chni na obudowach 
lusterek.

Pęknięte lub stłuczone 
szkło lusterka.

Uszkodzona obudowa 
lusterka zewnętrznego.

Lekkie zarysowania 
i wytarcia, które nie 
odkształciły zderzaka 
lub przebiegały przez 
jego zewnętrzną 
powłokę i które są 
częścią normalnego 
zużycia w trakcie eks- 
ploatacji.

Zgniecione, pogięte 
lub odkształcone 
zderzaki.

Dopuszczalne Wymagające naprawy

OSŁONY BOCZNE DRZWI I DACH.

Niewielkie odpryski po 
uderzeniach kamieni 
(maksymalnie dwa) 
poza polem widze-
nia kierowcy i poza 
obszarem A szyby 
przedniej.

Zarysowania po-
wierzchni i niewielkie 
pęknięcia, które nie 
pozwalają na przenika-
nie wody do środka.

Pęknięcia spowodo-
wane dużymi odprys-
kami po uderzeniach 
kamieni, które nie 
mogą być naprawione 
(niezależnie od ich u- 
miejscowienia na szy-
bie przedniej).

Pęknięcia i dziury 
w szkle lub pęknięte 
elementy mocujące, 
które powodują przeni-
kanie wody do środka, 
mogące zakłócić 
działanie świateł.

Lekkie wgniecenia i za-
rysowania powierzchni 
tylnej ściany kabiny.

Zarysowania na 
stopniu.

Ściana tylna pognie-
ciona, z poważnie 
uszkodzoną powłoką 
lakierniczą.

Złamany stopień.

Dopuszczalne Wymagające naprawy

SZYBY I ŚWIATŁA
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OSŁONY ANTYNAJAZDOWE

WINDY ZAŁADOWCZE

Lekkie zarysowania  
i niewielkie wgniecenia 
wynikające z normalnej 
eksploatacji.

Uszkodzenia mecha-
niczne, które wpływają 
niekorzystnie na 
bezpieczeństwo lub 
działanie wind. Dziury 
w konstrukcji.

Lekkie uszkodzenie 
i korozja w granicach 
normalnego zużycia 
eksploatacyjnego, 
niewpływające 
niekorzystnie na 
bezpieczeństwo ani 
działanie osłony.

Pognieciona lub 
odkształcona osłona 
antynajazdowa, łącznie 
ze wspornikami.

Dopuszczalne Wymagające naprawy

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

BŁOTNIKI

Zarysowania osłony 
przeciwbłotnej tylnej 
osi.

Pęknięcia w osłonach 
przeciwbłotnych.

Lekkie wytarcia i pod- 
łoga nosząca ślady 
normalnej eksploatacji.

Ogólne zużycie 
wewnątrz ładowni 
wynikające z nor-
malnej eksploatacji. 
Ślady normalnego 
zużycia na pomoście 
załadowczym.

Pogniecione lub 
złamane ramy.

Otwory w nadwo-
ziu, które zostały 
zasłonięte przyni-
towanymi płytami, 
są niedostatecznie 
zaszpachlowane lub 
polakierowane.

Wgnieciony narożnik 
nadwozia typu furgon 
i odkształcony próg 
załadunkowy.

Dopuszczalne Wymagające naprawy
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WYWROTKA I SKŁADANE ŚCIANY BOCZNE

NADWOZIA ZAMOCOWANE NA STAŁE

Lekkie zaryso-
wania w stopniu 
odpowiadającym 
normalnemu zużyciu 
eksploatacyjnemu.

Uszkodzenie, które 
powoduje wnikanie 
wody w konstrukcję 
nadwozia lub ściany.

Znaczne uszkodzenie 
wspornika nadwozia 
skrzyniowego.

Ślady ogólnego zuży- 
cia w eksploata-
cji na elementach 
zamykających - 
drążkach i zawiasach.

Ogólne zużycie 
podłogi wynikające 
z normalnej eksploata-
cji. Lekkie uszkodzenie 
wynikające z normalnej 
eksploatacji.

Brak środkowego 
słupka, drążków zamy- 
kających i zawiasów, 
co wpływa niekorzyst- 
nie na bezpieczeństwo 
i działanie składanych 
drzwi bocznych lub 
klap.

Znaczne uszkodzenie 
boków lub klap nad-
wozia, gdzie widoczny 
jest metal lub podkład.

Dopuszczalne Wymagające naprawy

PLANDEKI

ZBIORNIK PALIWA

Alle nicht reparierten 
Schäden an Planen.
Zu viele Reparaturen 
an Planen (maximal 
drei Reparaturen pro 
Abschnitt).

Dopuszczalne uszko- 
dzenie zbiornika paliwa.

Niedopuszczalne 
uszkodzenie zbiornika 
paliwa.

Profesjonalna naprawa 
plandek wykonana od 
strony wewnętrznej.

Dopuszczalne Wymagające naprawy
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Wszystkie nienaprawi-
one uszkodzenia plan-
dek. Zbyt wiele napraw 
plandek (maksymalnie 
trzy naprawy na każdą 
sekcję).



OGUMIENIE I KOŁA

Ślady zużycia obręczy. 
Ślady lekkiego starcia 
po bokach spowo-
dowanego przez 
krawężniki.

Minimalna głębokość 
bieżnika 6 mm.

Normalne zużycie 
ogumienia, dopóki 
głębokość bieżnika 
przekracza minimal- 
ną wartość wyszcze- 
gólnioną w umowie.

Rozdarty wewnętrzny 
korpus opony.

Jednostronne zużycie 
opony. Uszkodze-
nie bieżnika opony. 
Głębokość profili 
opony poniżej 6 mm.

Różny profil opon na 
tej samej osi. Opony w 
rozmiarze innym, niż w 
pierwotnej specyfikacji 
produkcyjnej pojazdu, 
opony odnawiane lub 
powtórnie profilowane.

Dopuszczalne

W celu utrzymania kosztów obsługi serwisowej na możliwie niskim poziomie zalecamy przestrzeganie podanych okresów 
między przeglądami i prowadzenie książki obsługi, dzięki czemu możliwe jest profesjonalne usuwanie w trakcie eksploatacji 
niewielkich wad i oznak zużycia.

Wymagające naprawy

ZAŁĄCZNIK 1
STAN POJAZDU PRZY ODKUPIE
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n Wszystkie wymieniane obręcze muszą być identyczne i korespondować z zapisami w dokumentach rejestracyjnych 
pojazdu.

n Użycie opon różnych marek i z różnymi bieżnikami na tej samej osi jest niedopuszczalne.
n Opon dla osi napędowych nie wolno stosować nas osiach kierowanych i odwrotnie.

Firma MAN przyjmuje pojazd w stanie odpowiadającym powszechnie przyjętemu standardowi eksploatacji.
Firma MAN powołuje biegłego rzeczoznawcę do oceny stanu pojazdu.
Opis stanu oddawanego pojazdu:
I. Przekazywany firmie MAN pojazd powinien być sprawny technicznie (wraz z zabudową), w stanie odpowiadającym 

powszechnie przyjętemu standardowi eksploatacji, niezarysowany i nieuszkodzony (bez uszkodzonych szyb, karoserii 
i innych szkód) oraz bez obcej zabudowy i elementów dodatkowych, umniejszających jego wartość.

II. Stan zgodny z powszechnie przyjętym standardem eksploatacji oznacza, iż pojazd wykazuje cechy zużycia stoso-
wnie do roku produkcji i przebiegu oraz odpowiadające jego zastosowaniu. Tapicerka jest nieuszkodzona, w stanie 
nie budzącym zastrzeżeń. Zużycie zwykłe i zgodne z ustaleniami wskutek użytkowania przez klienta nie powoduje 
uszkodzenia pojazdu. Zarysowania i odbarwienia, nie wymagające naprawy, uważa się za normalne. Takie uszkodze-
nia 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.

III. Pojazd musi spełniać normy bezpieczeństwa i wymagania związane z przepisami kodeksu drogowego kraju, w którym 
został zwrócony lub kraju dostawy.

IV. 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.

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

VI. Eksploatacja pojazdu zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami producenta o eksploatacji i przeglądach (instruk-
cja obsługi, przepisy i zalecenia MAN dot. przeglądów) powinna być udokumentowana i dokonywana przez Autoryzo-
wane Stacje Obsługi MAN.

VII. Wpisy dot. serwisu powinny być dokonane przez Autoryzowane Stacje Obsługi MAN.
VIII. Naprawy należy przeprowadzać zgodnie z instrukcjami MAN dot. napraw. Podczas napraw można stosować tylko te 

części, które spełniają normy techniczne i wymagania MAN.
IX. Wszelkie zabudowy, nadbudowy i przebudowy muszą być dokonywane zgodnie z dyrektywami producenta lub muszą 

zostać zatwierdzone przez producenta.
X. Termin kolejnego badania technicznego musi wynosić co najmniej 6 miesięcy.
XI. Licznik i tachograf nie mogą być uszkodzone ani wykazywać śladów manipulacji.
XII. Akumulatory powinny być w dobrym stanie, a rozruch silnika powinien być możliwy w każdych warunkach atmosfery-

cznych.
XIII. W pojeździe należy wymieniać olej zgodnie z instrukcją eksploatacji producenta. Pojazd należy zabezpieczyć przez 

niskimi temperaturami -35oC.
XIV. Stan ogumienia: głębokość profili opon musi wynosić co najmniej 6 mm. Na każdej osi opony musza posiadać ten 

sam profil. Opony nie mogą być odnawiane, lub powtórnie profilowane. Opony muszą być w rozmiarze identycznym 
jak w specyfikacji produkcyjnej pojazdu.

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

XVI. Przed przekazaniem pojazd należy posprzątać i umyć. Lodówkę i inne pojemniki w kabinie należy opróżnić.
XVII. 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 ponieść za doprowad-
zenie pojazdu do właściwego stanu (zgodnie ze zdaniem 2 tego punktu). Należy wskazać wszystkie znane wady  
i szkody powypadkowe.
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Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian wynikających 
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