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MAN – MOŻESZ NA NAS 

POLEGAĆ. 
 
Wybierając firmę MAN Truck & Bus, wybrali Państwo wiarygodnego partnera, któremu można zaufać. Przejrzystość, 

uczciwość i operatywność są naszymi nadrzędnymi zasadami, którymi kierujemy się podczas przyjmowania zwracanych 

pojazdów. W celu zapewnienia klientowi jak największej wygody podczas tego procesu, współpracujemy z bezstronnymi 

rzeczoznawcami z niezależnych organizacji technicznych, którzy przeprowadzają przegląd pojazdu klienta w jego obecności. 

Po wygaśnięciu umowy, pojazd należy zwrócić w z góry określonej lokalizacji, razem z kluczykami i przekazanymi z nimi 

dokumentami (takimi jak pierwsza część dowodu rejestracyjnego, książka obsługi i napraw pojazdu itd.). Stan zwracanego 

pojazdu musi odzwierciedlać wiek i przebieg pojazdu określony w umowie. Pojazd musi być nieuszkodzony, bezpieczny i 

sprawny. 

Koszt naprawy uszkodzonego pojazdu, który jest ustalany na zasadzie proporcjonalności, może w indywidualnych 

przypadkach dojść do 100%, jeśli uszkodzenie jest poważne. Uszkodzenia wtórne, takie jak uszkodzenie obudowy przekładni 

kierowniczej, spowodowane uderzeniem krawędzią felgi, są wyceniane na 100%. Uszkodzenia, które można naprawić 

metodą „Smart Repair” są wyceniane na 100%. 
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SZYBKI I PROSTY ZWROT 

POJAZDU 
 
W celu zapewnienia szybkiego i prostego procesu zwrotu pojazdu, prosimy Państwa o zwrócenie uwagi na następujące 

kwestie. 

Po wygaśnięciu umowy, należy zwrócić pojazd w dobrym stanie, odzwierciedlającym wiek i przewidywany przebieg pojazdu. 

Zwracane pojazdy muszą spełniać przepisy prawne, być sprawne i pozbawione uszkodzeń lub oznak zużycia, które nie 

mieszczą się w kategorii „normalnego zużycia”. Wszelkie naprawy muszą być przeprowadzane w profesjonalny sposób. 

Oznaki normalnego zużycia są dopuszczalne i wynikają z właściwego, normalnego użytkowania pojazdu, tj. zużycia części, 

zadrapań powłoki lakierniczej i niewielkich rys. 

Niedopuszczalne jest nadmierne i nietypowe zużycie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem pojazdu. Nie ma 

znaczenia fakt, czy niewłaściwe użytkowanie pojazdu wynika z zaniedbania, celowego działania, czy też z wypadku. 

Uszkodzenia można określać jako wgniecenia, rozdarcia, pęknięcia, dowolną formę deformacji, znaczne zadrapania lub 

nadmierne zabrudzenie. Drobne wgniecenia mogą być dopuszczalne, jeśli są one niewielkie i w żaden sposób nie pogarszają 

bezpiecznego załadowania pojazdu. 

W celu doskonałego przygotowania się do procesu zwrotu, zalecamy zlecenie wstępnego przeglądu pojazdu niezależnej 

organizacji inspekcyjnej. Korzyścią z takiego przeglądu jest uzyskanie informacji o stanie pojazdu przed jego ostatecznym 

odbiorem, tak więc w razie potrzeby można będzie jeszcze naprawić ewentualne uszkodzenia. Jeśli są Państwo 

zainteresowani wstępnym przeglądem, prosimy o skontaktowanie się ze stosownym partnerem MAN, który chętnie umówi 

się na spotkanie z Państwem i poinformuje o kosztach wstępnego przeglądu. 
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PROCES ZWROTU POJAZDU W 

PIĘCIU KROKACH 
 

 Partner MAN poinformuje Państwa o zbliżającym się dniu wygaśnięcia umowy i możliwościach zwrotu pojazdu, z 

wyprzedzeniem około 4 miesięcy przed terminem zwrotu pojazdu. 

 Partner MAN skontaktuje się z Państwem na około 4 tygodnie przed terminem wygaśnięcia umowy, w celu 

ustalenia terminu spotkania dotyczącego zwrotu pojazdu. 

 Otrzymają Państwo potwierdzenie terminu spotkania. 

 Państwo określą osobę, która dostarczy pojazd na miejsce zwrotu o uzgodnionej godzinie (wyznaczone spotkanie 

można bezpłatnie odwołać lub przesunąć o maksymalnie 2 dni robocze przed zaplanowanym terminem zwrotu 

pojazdu). 

 Otrzymają Państwo kopię końcowego protokołu przeglądu pojazdu przy odbiorze zaraz po jego przeprowadzeniu. 
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OBIEKTYWNOŚĆ DO KOŃCA 
 
Przy zwrocie pojazdu przeprowadza się rozróżnienie pomiędzy oznakami zużycia 
odpowiadającymi aktualnemu przebiegowi (stan dopuszczalny zużycia), a uszkodzeniami 
(stan niedopuszczalny zużycia). Za uszkodzenia spowodowane przez niewłaściwe 
użytkowanie lub ponadprzeciętne zużycie pojazdu musi zapłacić wykonawca. 
Stan dopuszczalny 
Pojazd posiada ślady normalnego użytkowania, które nie wpływają negatywnie na jego 
ogólny wygląd. 
Stan niedopuszczalny 
Pojazd wykazuje oznaki uszkodzeń, które są spowodowane przez ponadprzeciętne zużycie i 
wpływają negatywnie na jego ogólny wygląd i/lub pociągają za sobą następstwa techniczne. 
Dotyczy to również uszkodzeń przypadkowych, np. spowodowanych przez nagłe i 
bezpośrednie siły zewnętrzne, np. deformacje nadwozia i zderzaków, jak również 
uszkodzenia osi i silnika itd.  
W celu obliczenia ponadprzeciętnego zużycia, rozpatruje się wiek i przebieg pojazdu. 
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PROPORCJONALNOŚĆ 
Obliczenie według wieku i przebiegu pojazdu 
 

Element oceniany  Zużycie dopuszczalne 

Opony (str. 10)  — Opony letnie ≥ 2 mm 

— Opony zimowe ≥ 4 mm 

— Opony całoroczne ≥ 4 mm 

Felgi (str. 12) 

 

 — Niewielkie oznaki korozji 

— Niewielkie zarysowania 

Powłoka lakiernicza (str. 14)  — Niewielkie zarysowania 

— Odpryski od kamieni odpowiadające przebiegowi, wielkość 
≤ 2mm 

Nadwozie (str. 16)  — Nieznaczne wgniecenia o głębokości < 1 mm i średnicy < 20 
mm  

Zderzaki i osłony zderzaków (str. 18)   — Niewielkie zużycie gumy  

— Niewielkie zużycie powłoki lakierniczej 

Szyby i światła (str. 20)  — Uszkodzenia nie wpływające na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego 

 — Rysy ≤ 10 mm i odpryski od kamieni ≤ 2 mm poza polem 
widzenia kierowcy  

Wnętrze (str. 22)   — Niewielkie oznaki zużycia 

— Niewielkie obtarcia 

Instalacje, nadwozie i przestrzeń ładunkowa (str. 24)  — Zużycie i/lub zarysowania odpowiadające normalnemu 
użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem 

Komora silnika (str. 26)  — Normalne zabrudzenie odpowiadające przebiegowi 

Podwozie (str. 28)  — Niewielkie zarysowania i/lub obtarcia płyty podwozia 

Układ przeniesienia napędu (str. 30)  — Normalne zużycie bez niekorzystnego wpływu na 
dodatkowe funkcje 

— Niewielkie „pocenie się” 

Konserwacja, główny przegląd i badanie emisji spalin (str. 32)  — Czynności obsługowe przeprowadzane zgodnie z książką 
obsługi i napraw / wyświetlaczem terminów przeglądów  

— Przeglądy i badania wymagane przepisami ważne przez co 
najmniej 6 miesięcy od daty zwrotu pojazdu 

Lista kontrolna dotycząca zwrotu pojazdu (str. 34)   — Wszystkie części w komplecie 
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Zużycie niedopuszczalne  Obliczenie według wieku i przebiegu pojazdu 

— Opony letnie < 2 mm 

— Opony zimowe < 4 mm 

— Opony całoroczne < 4 mm 

— Uszkodzenia, niewłaściwe opony 

 prop. 

prop. 

prop. 

100% 

— Uszkodzenia  

— Deformacje 

 100% 

100% 

— Uszkodzenia powłoki lakierniczej do warstwy podkładu 

— Uszkodzenia powłoki lakierniczej spowodowane 
usuwaniem naklejek  

— Uszkodzenia korozyjne 

 prop. 

prop. 

prop. 

— Wgniecenia o głębokości > 1 mm i średnicy > 20 mm  

— Nienaprawione uszkodzenia wypadkowe 

— Uszkodzenia od gradu 

— Nieprofesjonalnie wykonane naprawy lub czynności 
obsługowe, wykonane niezgodnie z zaleceniami producenta 

— Pozostałości po usuniętych naklejkach 

 

 prop. 

100% 

prop. 

100% 

100% 

 

— Uszkodzenia 

— Deformacje 

— Brakujące części 

 prop. 

100% 

100% 

— Uszkodzenia, takie jak pęknięcia lub szczeliny  

— Uszkodzenia lamp zespolonych 

— Niedozwolone części zamienne  

 100% 

100% 

100% 

— Zabrudzenie 

— Uszkodzenia  

— Przypalenia od papierosów 

— Wywiercone otwory  

 prop., jeśli możliwe jest wyczyszczenie 

100% 

100% 

100% 

— Nie całkowicie działające części 

— Niemożność przywrócenia pierwotnego stanu 

 100% 

100% 

— Uszkodzone lub brakujące części 

— Uszkodzenia części pojazdu spowodowane przez gryzonie 

 100% 

100% 

— Uszkodzone, mocno porysowane części płyt lub ich brak   100% 

— Wycieki oleju 

— Uszkodzenia części układu przeniesienia napędu 

 100% 

100% 

— Niewykonane czynności obsługowe zgodnie z książką 
obsługi i napraw / wyświetlaczem terminów przeglądów  

— Niewykonany główny przegląd i badanie emisji spalin w 
dniu zwrotu pojazdu 

 100%, jeśli nie uzgodniono czynności obsługowych i napraw  

100% 

 

— Części brakujące zgodnie z listą kontrolną  100% 

 
prop. = proporcjonalnie; 100% = całkowite, uszkodzenia, których nie można naprawić metodą „Smart Repair” = 100% 
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KRYTERIA OCENY 
Opony 
 

Dopuszczalny stan zużycia 
▪ Minimalna głębokość 

bieżnika opon letnich:  
≥ 2 mm 

▪ Minimalna głębokość 
bieżnika opon zimowych i 
całorocznych: ≥ 4 mm 

▪ Głębokość bieżnika jest 
mierzona pomiędzy 
głównymi rowkami 
bieżnika w rowku 
obwodowym  

▪ Drobne oznaki otarć na 
bokach opon bez 
uszkodzeń materiału 
opony  

▪ Typ i marka opony muszą 
być takie same na każdej 
osi i muszą być 
zatwierdzone dla pojazdu 
przez producenta 
pojazdu. 

 
Opony letnie > 2 mm 

  
 

 
Nieznaczne zużycie materiału na rancie ochronnym felgi 
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Głębokość bieżnika opon zimowych < 4 mm 

 

Niedopuszczalny stan 
zużycia 

 Głębokość bieżnika opon 
letnich < 2 mm 
(mierzona pomiędzy 
głównymi rowkami 
bieżnika w rowku 
obwodowym) 

 Głębokość bieżnika opon 
zimowych i całorocznych 
< 4 mm (mierzona 
pomiędzy głównymi 
rowkami bieżnika w 
rowku obwodowym) 

 Uszkodzenia opon, np. 
pęknięcia i szczeliny 
wykraczające poza 
podstawę rowka bieżnika 

 Opony o wymiarach i/lub 
indeksach prędkości, 
i/lub nośności nie 
zatwierdzonych dla 
pojazdu 

 Opony zużyte po jednej 
stronie lub o nierównym 
zużyciu bieżnika (może to 
wymagać ustawienia 
geometrii kół, które musi 
być wliczone w koszt) 

 Płaskie miejsca i zużycie 
piłokształtne 

 Jakakolwiek odchyłka od 
parametrów 
technicznych podanych 
przez producenta 
pojazdu 

 Połączenie opon letnich i 
zimowych 

 Opony bieżnikowane 
 Opony pochodzące 

sprzed dnia pierwszej 
rejestracji pojazdu  

 

 
Uszkodzony bok opony 
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KRYTERIA OCENY 
Felgi 

Dopuszczalny stan zużycia 

▪ Niewielkie oznaki korozji lub 
uszkodzeń lakierowanej 
powierzchni, o wymiarach < 
20 mm, spowodowane solą 
drogową 

▪ Niewielkie zarysowania i/lub 
zadraśnięcia felg < 20 mm 
bez zużycia materiału 

▪ Zarysowania i zadraśnięcia o 
długości mniejszej niż 100 
mm na kołpakach 

 
Lekkie zarysowania bez zużycia materiału 

 

 

Lekkie zarysowania na kołpaku 
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Uszkodzony kołnierz felgi 

Niedopuszczalny stan 
zużycia 
 
 Zdeformowany kołnierz 

felgi 
 Uszkodzenia felg i 

kołpaków, np. w wyniku 
przytarcia o krawężnik 

 Uszkodzenia korozyjne 
i/lub porysowania o 
wymiarach > 20 mm 

 Zużycie materiału felg 
 Pęknięcia felg  
 Pęknięcia i/lub szczeliny 

w kołpakach 
 Brakujące lub 

nieoryginalne kołpaki 
 Wszelkie odchylenia od 

stanu pojazdu w 
momencie dostawy  

 Uszkodzenia felg (w tym 
uszkodzenia kołpaków) 

 

 

Uszkodzony kołpak 
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KRYTERIA OCENY 
Powłoka lakiernicza 

Dopuszczalny stan zużycia 

▪ Zarysowania powłoki 
lakierniczej, które można 
usunąć za pomocą 
szlifowania i polerowania 
(przy przesuwaniu 
paznokciem po powłoce 
lakierniczej nie wyczuwa 
się zahaczania paznokcia 
o rysę), np. lekkie 
zarysowania wokół 
klamek drzwiowych 

▪ Skutki działania soli 
drogowej na nadkola, 
plamy ze smoły i wygląd 
powłoki lakierniczej 
zgodny z prawidłowym 
korzystaniem z myjni 
samochodowych  

▪ Nieznaczne zarysowania 
nie dochodzące do 
warstwy podkładu; w 
przypadku dwóch 
warstw powłoki 
lakierniczej, warstwa 
podkładu powinna 
pozostać nieuszkodzona  

▪ Odpryski na lakierze 
odpowiadające 
przebiegowi pojazdu, o 
maksymalnej średnicy 
pojedynczego odprysku 2 
mm 

▪ Drobne zarysowania i 
ślady na powłoce 
lakierniczej bagażnika w 
obszarze punktów 
mocowania i kotwienia 

▪ Otarcia powłoki 
lakierniczej o wielkości ≤ 
20 mm na krawędzi 
drzwi  

 

Odprysk od kamienia ≤ 2 mm 

 

Nieznaczne uszkodzenie powłoki lakierniczej na krawędzi drzwi 
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Liczba odprysków od kamieni większa niż 5 w kwadracie 10 x 10 cm na całym obszarze 

Niedopuszczalny stan 
zużycia 

 Poprzednie 
nieprofesjonalne 
naprawy powłoki 
lakierniczej (np. 
widoczne różnice w 
kolorze ) 

 Powierzchnie 
lakierowane 
zaatakowane przez 
osady przemysłowe/ 
chemiczne lub inne 
formy uszkodzeń 
powierzchni, takie jak 
ślady po ptasich 
odchodach  

 Uszkodzenia powłoki 
lakierniczej dochodzące 
do warstwy podkładu/ 
pierwszej warstwy 
lakieru lub do metalu i 
wymagające malowania  

 Uszkodzenia korozyjne, 
których nie da się już 
naprawić 

 Uszkodzenia powłoki 
lakierniczej i różnice w 
kolorze spowodowane 
kalkomaniami i 
naklejkami  

 Oderwanie powłoki 
lakierniczej w wyniku 
usuwania naklejek  

 Małe odpryski od 
kamieni znajdujące się 
blisko siebie (z 
wyjątkiem przedniej 
owiewki), w liczbie 
większej niż 5 
odprysków w kwadracie 
10 x 10 cm 

 Uszkodzenia i rysy 
powłoki lakierniczej na 
relingach dachowych > 
50 mm na całym 
obszarze 

 

Uszkodzenie pierwszej warstwy lakieru  
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KRYTERIA OCENY 
Nadwozie 

Dopuszczalny stan zużycia 

▪ Dozwolone są 
nieznaczne wgniecenia 
powstałe podczas 
normalnego 
użytkowania, o ile 
powłoka lakiernicza nie 
wymaga naprawy.  

▪ Dopuszczalne są 
wgniecenia o głębokości 
około 1 mm i 
maksymalnej średnicy 20 
mm bez uszkodzenia 
powłoki lakierniczej 
(maksymalnie dwa 
wgniecenia w jednym 
elemencie) 

 

Pojedyncze wgniecenie  

 

 

Wgniecenie < 20 mm 
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Trzy wgniecenia w jednym elemencie nadwozia 

Niedopuszczalny stan 
zużycia 

 Deformacje i 
uszkodzenia 

 Uszkodzenia 
spowodowane 
gradobiciem 

 Poprzednie, 
nieprofesjonalne 
naprawy powłoki 
lakierniczej, 
przeprowadzone 
niezgodnie z 
zaleceniami producenta, 
przy użyciu masy 
szpachlowej lub 
szczeliwa, lub poprzez 
zastąpienie elementów 
nadwozia częściami 
zamiennymi, które nie 
są zatwierdzone dla 
zwracanego modelu  

 Wszelkiego rodzaju 
stare i przypadkowe 
uszkodzenia, które nie 
zostały naprawione lub 
zostały naprawione 
nieprofesjonalnie  

 Liczba wgnieceń w 
jednym elemencie 
nadwozia większa niż 
dwa 

 Widoczne pozostałości 
po usunięciu naklejki 

 

Deformacja > 20 mm 
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KRYTERIA OCENY 
Zderzaki i osłony zderzaków 

Dopuszczalny stan zużycia 
▪ Niewielkie zużycie gumy 

na nielakierowanej 
listwie wykończeniowej i 
zderzakach nie 
powodujące widocznego 
i trwałego odkształcenia 

▪ Nieznaczne zmatowienia 
lub zarysowania powłoki 
lakierniczej (głównie na 
powierzchniach 
zakrzywionych ) nie 
dochodzące do materiału 
podstawowego, o 
długości mniejszej niż 20 
mm (100 mm dla progu 
bagażnika) 

▪ Niewielka ilość 
dodatkowego materiału 
(np. lakieru z innego 
pojazdu ), którą można 
spolerować 

▪ Nieznaczne wgniecenia, 
zarysowania i/lub zużycie 
progów bagażnika i/lub 
stopni, powstałe podczas 
ostrożnego i normalnego 
załadunku i rozładunku 

 

Otarcie bez zużycia materiału 

 

Zarysowania na progu bagażnika 

 



Ocena stanu pojazdu 19 
 

 

 

 

Uszkodzenia i pęknięcia 

Niedopuszczalny stan 
zużycia 

 Uszkodzenia 
wymagające części 
zamiennych, napraw lub 
lakierowania , takie jak 
pęknięcia, obtarcia, 
łuszczenie się powłoki 
lakierniczej, wgniecenia, 
wypaczenia i 
deformacje, jak również 
wszelkie 
nieprofesjonalne 
naprawy  

 Uszkodzenia 
wbudowanych 
czujników odległości lub 
obszaru wokół nich 

 Brakujące części 
 Uszkodzenia powłoki 

lakierniczej dochodzące 
do warstwy podkładu  

 Zarysowania > 20 mm (> 
100 mm dla progów 
bagażnika) 

 Zużycie materiału na 
głębokość > 1 mm 

 

Uszkodzony próg bagażnika 
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KRYTERIA OCENY 
Szyby i światła 

Dopuszczalny stan zużycia 
▪ Maksymalnie 10 

niewielkich i 
powierzchownych rys na 
przedniej szybie, które 
nie zasłaniają pola 
widzenia kierowcy i nie 
są dłuższe niż 10 mm 
oraz odpryski od kamieni 
bez tworzenia się 
pęknięć 

▪ Małe odpryski od 
kamieni o wielkości 
odprysku do 2 mm, nie 
znajdujące się w polu 
widzenia kierowcy  

▪ Niewielkie zarysowania 
szyb bocznych i tylnej nie 
dłuższe niż 100 mm 

▪ Inne uszkodzenia, które 
nie mają wpływu na 
bezpieczeństwo lub 
sprawność pojazdu 

 

Odprysk od kamienia < 2 mm 

 

Niewielkie zarysowanie 
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Odprysk od kamienia > 2 mm 

Niedopuszczalny stan 
zużycia 

 Uszkodzenia szyby 
przedniej i lamp 
zespolonych (np. 
pęknięcia, szczeliny, 
martwe pola lub 
odpryski od kamieni z 
tworzeniem się pęknięć) 

 Nie dające się naprawić 
zarysowania lub 
odpryski od kamieni na 
całej szybie (np. 100 
mm od krawędzi szyby 
i/lub w polu widzenia 
kierowcy) 

 Stłuczone lusterko luba 
szyba ściany 
oddzielającej 

 Uszkodzenia mające 
wpływ na sprawność 
pojazdu 

 

Zarysowania > 2 mm 
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KRYTERIA OCENY 
Wnętrze 

Dopuszczalny stan zużycia 
▪ Zużycie i/lub zarysowania 

odpowiadające 
normalnemu 
użytkowaniu zgodnie z 
przeznaczeniem (np. 
wykładziny podłogowe) 

▪ Wyblakła tapicerka i 
panele wewnętrzne, 
niewielkie zużycie 
tapicerki w miejscach 
styku i niewielkie 
zabrudzenia, które 
można usunąć zwykłymi 
środkami czyszczącymi 

▪ Niewielkie zarysowania 
i/lub otarcia < 20 mm 

 

Niewielkie zarysowanie na desce rozdzielczej 

 

 

Zużycie odpowiadające normalnemu użytkowaniu 
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Mocno zabrudzona tapicerka 

Niedopuszczalny stan 
zużycia 

 Zabrudzenia tapicerki i 
paneli wewnętrznych 
wymagające 
profesjonalnego 
czyszczenia  

 Brak utrzymywania 
podstawowej czystości; 
śmieci i/lub mocne 
zabrudzenia  

 Przypalenia od 
papierosów na 
siedzeniach lub 
panelach wewnętrznych 

 Uszkodzenia, które 
można usunąć tylko w 
drodze napraw 

 Brakujące panele 
wewnętrzne, zagłówki i 
siedzenia 

 Uszkodzone pasy 
bezpieczeństwa lub 
zapięcia pasów 

 Pleśń lub nietypowe 
zapachy 

 Popękane i łuszczące się 
uszczelki drzwi i klapy 
tylnej 

 Uszkodzenia części 
użytkowych lub 
zamontowanych, 
ograniczające 
funkcjonalność pojazdu 

 Wszelkiego rodzaju 
otwory wywiercone we 
wnętrzu 

 Pęknięcia i uszkodzenia 
wykładziny dachowej 
lub podłogowej (z 
wyłączeniem 
dywaników) 

 Uszkodzenia części 
pojazdu spowodowane 
przez osoby trzecie (np. 
ślady zadrapań/ 
ugryzień przez 
zwierzęta) 

 Mocno zarysowane, 
złamane lub 
zdeformowane części 
paneli  

 Naklejki na panelach 
wewnętrznych 

 Dodatkowe nieusunięte 
wyposażenie, nie 
stanowiące 
wyposażenia w ramach 
umowy 

 

Przypalenie siedzenia papierosem 
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KRYTERIA OCENY 
Instalacje, nadwozie i przestrzeń ładunkowa 

Dopuszczalny stan zużycia 
▪ Zużycie i/lub zarysowania 

odpowiadające 
normalnemu 
użytkowaniu zgodnie z 
przeznaczeniem (np. 
wykładziny podłogowe)  

▪ Otarcia, zarysowania, 
i/lub nieznaczne 
deformacje bez utraty 
funkcjonalności  

▪ Niewielkie wgniecenia 
ścian przestrzeni 
ładunkowej i/lub ścian 
oddzielających, o 
maksymalnej średnicy 40 
mm 

▪ Prawidłowo działające 
drzwi, szyby, elementy 
wyposażenia itd.  

▪ Wszystkie części w 
komplecie (np. płyty 
przestrzeni ładunkowej) 

▪ Słabe zapachy 
odpowiadające 
normalnemu przewozowi 
towarów 

▪ Wszystkie instalacje, 
nadwozie i adaptacje 
muszą być zgodne z 
wytycznymi MAN dla 
modelu MAN TGE. 

 

Zarysowania na podłodze przestrzeni ładunkowej odpowiadające normalnemu 
użytkowaniu  

 

Zużycie i zarysowania odpowiadające normalnemu użytkowaniu  
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Dziura w płycie 

Niedopuszczalny stan 
zużycia 

 Przeróbki pojazdu, 
których nie da się 
usunąć, żeby przywrócić 
pierwotny stan pojazdu 
(np. otwory wywiercone 
w częściach nadwozia i 
nieuszczelnione) 

 Dodatkowe nie usunięte 
wyposażenie, nie 
stanowiące 
wyposażenia w ramach 
umowy 

 Wywiercone i 
nieuszczelnione otwory 
(np. poprzez 
rozmontowanie 
systemów sortowania) 

 Uszkodzone plandeki i 
ich części użytkowe, 
duże zarysowania 
tkaniny  

 Pęknięcia, otwory, 
szczeliny, duże otarcia 

 Zdeformowane części 
nośne (np. nadkola na 
obszarze ponad 100 
cm2) 

 Deformacje 
spowodowane 
nieprawidłowym 
transportem towarów 
oraz ich załadunkiem 
lub rozładunkiem (np. 
brakiem zabezpieczenia 
ładunku) 

 Plamy i/lub przyklejone 
resztki przewożonych 
materiałów (np. farby, 
betonu itd.) 

 Uszkodzenia korozyjne 

 

Zdeformowane nadkole na powierzchni > 100 cm2 
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KRYTERIA OCENY 
Komora silnika 

Dopuszczalny stan zużycia 
▪ Normalne zabrudzenie i 

oznaki zużycia 
odpowiadające 
przebiegowi 

 

Normalne zabrudzenie 

 

 

Normalne oznaki zużycia  
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Uszkodzony materiał izolacyjny 

Niedopuszczalny stan 
zużycia 

 Brakujące lub 
uszkodzone pokrywy 
(np. pokrywa silnika lub 
akumulatora) 

 Uszkodzony materiał 
izolacyjny 

 Części pojazdu 
uszkodzone przez 
gryzonie 

 

Uszkodzenia spowodowane przez gryzonie 
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KRYTERIA OCENY 
Podwozie 

Dopuszczalny stan zużycia 
▪ Niewielkie zadrapania 

i/lub otarcia na płycie 
podwozia  

▪ Normalne oznaki zużycia 
(np. niewielkie 
zabrudzenie i osady, 
korozja powierzchniowa 
na wahaczu) 

 

Niewielkie zadrapania na płycie podwozia  

 

 

Normalne oznaki zużycia  
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Uszkodzona płyta podwozia  

Niedopuszczalny stan 
zużycia 

 Pęknięcia, duże 
zarysowania , 
deformacje, brakujące 
lub luźne części na 
płycie podwozia  

 Uszkodzony próg 
 Uszkodzone płyty 

osłonowe (np. złamana 
lub pęknięta osłona 
cieplna) 

 Bardzo duże 
zabrudzenie i osady 

 Plamy rdzy 

 

Wgnieciony próg 
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KRYTERIA OCENY 
Układ przeniesienia napędu 

Dopuszczalny stan zużycia 
▪ Normalne zużycie bez 

szkodliwego wpływu na 
dodatkowe funkcje 
(defekty, które 
przeszłyby przez główny 
przegląd) 

▪ Nieznaczne „pocenie się” 
na powierzchni zespołów 
bez kapania oleju 

 

„Pocenie się” 

 

 

Tarcza hamulcowa w dobrym stanie  
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Wycieki oleju 

Niedopuszczalny stan 
zużycia 

 Kapanie i/lub utrata 
płynu (np. wycieki z 
silnika) 

 Wadliwe tuleje wału 
napędowego 

 Wadliwe części 
podwozia (np. ułamane 
sprężyny) 

 Nietypowe hałasy w 
rejonie silnika, skrzyni 
biegów, turbosprężarki 
lub podwozia 

 Wadliwy lub uszkodzony 
silnik, skrzynia biegów, 
turbosprężarka lub 
podwozie  

 Nadmierne zużycie 
układu hamulcowego 
(np. wykraczające poza 
zużycie zalecane przez 
producenta, rysy na 
głębokość > 3 mm, 
pęknięcia tarcz 
hamulcowych) 

 Wcześniejsze 
modyfikacje i usunięcia 
(np. podwozie 
sportowe, elektroniczne 
zwiększanie mocy 
silnika) 

 Nieprofesjonalnie 
przeprowadzone 
naprawy lub instalacje 

 

Zużyta tarcza hamulcowa 
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KRYTERIA OCENY  
Obsługa techniczna, główny przegląd i badanie 

emisji spalin 
Dopuszczalny stan zużycia 
▪ Czynności obsługowe 

(przeglądy) 
przeprowadzane zgodnie 
z książką obsługi i 
napraw / wytycznymi 
producenta w sprawie 
przeglądów, w 
zatwierdzonym przez 
producenta warsztacie  

▪ Brak przeglądu do 
wykonania w miesiącu 
zwrotu pojazdu, a 
następny planowany 
dopiero po przejechaniu 
> 1.000 km 

▪ Ważność głównego 
przeglądu, badania emisji 
spalin i badań 
wymaganych przepisami 
przez co najmniej 6 
miesięcy od daty zwrotu 
pojazdu  

▪ Zużycie bez 
niekorzystnego wpływu 
na bezpieczeństwo lub 
sprawność pojazdu  

▪ Pełna dokumentacja 
obsługi technicznej i 
konserwacji, bez przerw 

▪ Obsługa techniczna i 
przeglądy wszystkich 
instalacji, nadwozia i 
modyfikacji 

 

 

 

 

 

 

 

* Data przeglądu: Pierwszego dnia 
miesiąca podanego na naklejce 
inspekcyjnej pojazdu. (Jeśli pojazd 
zwracany jest w miesiącu podanym 
na naklejce inspekcyjnej pojazdu 
lub później, główny przegląd i 
badanie emisji spalin musi 
przeprowadzić podmiot, który 
przyjął pojazd zgodnie z warunkami 
umowy.) 

 

Wykonane czynności obsługowe  

 

Następny przegląd po przejechaniu > 1.000 km 
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Następny przegląd po przejechaniu < 1.000 km 

Niedopuszczalny stan 
zużycia 

 Nieprzeprowadzona 
wymiana oleju i 
niewykonane czynności 
obsługowe (przeglądy) 
zgodnie z książką obsługi 
i napraw lub 
wyświetlaczem 
terminów przeglądów 
** 

 Przegląd do wykonania 
w miesiącu zwrotu 
pojazdu lub po 
przejechaniu poniżej 
1.000 km 

 W dniu zwrotu pojazdu, 
przeterminowany* 
główny przegląd i 
badanie emisji spalin 
oraz badania wymagane 
przepisami  

 Pogorszenie 
funkcjonalności 
wyposażenia (np. 
klimatyzacji)  

 Zużycie i/lub 
uszkodzenia, które 
spowodowałaby 
niezaliczenie głównego 
przeglądu 

 Komunikaty o błędach 
na elektronicznych 
urządzeniach 
pokładowych  

 Zaległe niezbędne 
czynności obsługowe i 
przeglądy wszystkich 
instalacji, nadwozia i 
modyfikacji. 

 

 

 

 

 

 

 

**Jeśli nie uzgodniono 
wykonywania czynności 

obsługowych i napraw w serwisie 
MAN. 

 

Komunikat o błędzie na elektronicznym przyrządzie pokładowym 
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LISTA KONTROLNA DOTYCZĄCA 

ZWROTU POJAZDU 
Należy sprawdzić następujące elementy: 
 

 Opony/koła (oponę i felgę) (opony letnie i zimowe) 

 Kołpaki 

 Książkę obsługi i napraw 

 Dziennik pojazdu 

 Kluczyk i kluczyk zapasowy 

 Radio i antenę 

 Urządzenie do nawigacji 

 Płytę CD/DVD do nawigacji 

 Część I dowodu rejestracyjnego (kartę pojazdu) 

 Koło zapasowe lub sprężarkę i uszczelniacz do opon 

 Zestaw narzędzi 

 Drążek holowniczy z kluczykiem  

 Pilota do ogrzewania postojowego 

 Wszelkie wyjmowane siedzenia i ławki 

 Ścianę oddzielającą 

 Apteczkę / trójkąt ostrzegawczy / kamizelkę odblaskową  

 Części fabryczne dostarczane luzem (np. dywaniki) 

 Nadwozie wraz częściami/ akcesoriami 
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NOTATKI 
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MAN Truck & Bus AG 
Postfach 50 06 20 
D-80976 München 
www.van.man 
 
D112.563/E · bv04172 · Wydrukowano w Niemczech 
Teksty i ilustracje nie są wiążące. 
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania modyfikacji ze względu 
na postęp techniczny . Wszystkie dane i opisy techniczne w niniejszej 
publikacji odzwierciedlają stan w momencie przekazywania ich do 
druku. 
 

 
 

 

 

MAN Truck & Bus  ̶ członek Grupy MAN 


