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VITAJTE

VLASTNÍCTVO A UŽÍVANIE VOZIDLA

medzi užívateľmi vozidla spoločnosti ČSOB Leasing, a.s. (ďalej len
ČSOBL). Veríme, že budete spokojný nielen s novým vozidlom, ale aj
s našimi službami.

Vlastníkom a držiteľom vozidla v prípade operatívneho lízingu je
spoločnosť ČSOBL, ktorá je uvedená ako vlastník vozidla a držiteľ
osvedčenia o evidencii. V prípade kontroly (napr. Policajným zborom
SR, prípadne colnými orgánmi) je pre vozidlo vystavené „Oprávnenie
na používanie motorového vozidla“, ktoré je súčasťou Driver Setu
(na zadnej strane obalu).

Pripravili sme pre vás Driver Set (sprievodcu službami) – prehľadný
opis služieb ponúkaných našou spoločnosťou pri produkte
operatívny lízing. Odporúčame vám ponechať tento Driver Set
vo vozidle, aby ste si mohli kedykoľvek vyhľadať potrebné informácie
a dokumenty.
V jednotlivých kapitolách uvádzame inštrukcie, rady a kontaktné
informácie na bezproblémové využívanie všetkých služieb. Rozsah
služieb pre vaše vozidlo je uvedený v Zmluve o operatívnom lízingu
(ďalej len ZOL).
Prajeme vám veľa bezpečne najazdených kilometrov.

DÔLEŽITÉ ČÍSLA
ASISTENČNÁ SLUŽBA 0850 123 057
(nonstop)
INFOLINKA

0850 123 522
(prac. dni od 8.00 do 17.00 hod.)

Všetky dokumenty k ZOL nájdete na zákazníckom
portáli ČSOBL - https://portal.csobleasing.sk

Vy ako lízingový nájomca ste povinný používať vozidlo na účel,
na ktorý je určené a vybavené a v súlade s inštrukciami výrobcu
alebo dovozcu vozidla uvedenými v priložených návodoch na
použitie. Za žiadnych okolností nemôže byť prekročená prípustná
kapacita nákladu alebo povolená hmotnosť. Vozidlo nesmie byť
použité na žiadny účel, spôsobom alebo v žiadnej oblasti, ktoré nie
sú plne kryté havarijným poistením podľa Všeobecných poistných
podmienok dostupných na Zákazníckom portáli ČSOBL.
Rešpektujte, prosím, že ako vodič máte povinnosť zachovať vozidlo
v stave zodpovedajúcom bežnému opotrebeniu a spĺňajúcom všetky
technické a právne podmienky prevádzky.

Prevzatie vozidla
Pri prevzatí vozidla dostanete:
osvedčenie o evidencii vozidla (časť II, časť I vám príde poštou),
doklad o poistení zodpovednosti PZP (biela karta),
medzinárodnú automobilovú poisťovaciu kartu (zelená karta),
záznam o dopravnej nehode,
oprávnenie na používanie vozidla,
2x kľúče od vozidla,
servisnú knižku,
návod na obsluhu,
povinnú výbavu (vrátane autolekárničky a reflexnej vesty).
Pred podpísaním preberacieho protokolu a prevzatím vozidla si
skontrolujte stav vozidla a to, či ste dostali všetky dokumenty
a príslušenstvo.
V prípade straty/odcudzenia/poškodenia dokladov alebo
evidenčnej značky kontaktujte našu Infolinku operatívneho lízingu
na telefónnom čísle 0850 123 522 (v pracovných dňoch od 8.00
do 17.00 hod).
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POISTENIE
Rozsah poistenia pre vaše vozidlo je uvedený v ZOL.

POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE
Poistenie zabezpečuje a hradí ČSOBL. Doklad o poistení
„Zelená karta“ je platný na celú dobu trvania operatívneho lízingu.
Poistenie vozidla sa začína dňom jeho prevzatia a trvá po celé
obdobie ZOL až do dátumu vrátenia vozidla ČSOBL. Poistenie platí
v štátoch uvedených na zelenej karte.

HAVARIJNÉ POISTENIE
Havarijným poistením je vozidlo kryté pre prípady odcudzenia,
havárie, vandalizmu a živelnej udalosti. Poistenie vozidla sa začína
dňom jeho prevzatia a trvá po celé obdobie ZOL až do dátumu
vrátenia vozidla ČSOBL.

DOPLNKOVÉ POISTENIA:
poistenie batožiny a veci osobnej potreby – kryje poškodenie,
zničenie alebo zmocnenie v súvislosti s nehodou, živelnou
udalosťou alebo zmocnením sa batožiny,
úrazové poistenie – poistnou udalosťou je úraz poisteného (smrť
následkom úrazu, trvalé následky úrazu, doba nevyhnutného
liečenia úrazu), ktorý nastal počas doby trvania poistenia,
poistenie je bez spoluúčasti,
pripoistenie poškodenia čelného skla – predmetom poistenia je
zasklenie poisteného vozidla a dojednáva sa bez spoluúčasti do
výšky uvedenej v ZOL.

AKO POSTUPOVAŤ PRI POISTNEJ UDALOSTI
Dopravná nehoda
Okrem zákonom stanovených povinností volajte políciu v týchto
prípadoch:
ak na ktoromkoľvek zúčastnenom vozidle odhadovaná škoda
presiahne zákonom stanovený limit na privolanie polície, a to
3 999 EUR,
ak prišlo k zraneniu alebo usmrteniu osôb,
ak vám bolo odcudzené vozidlo, prípadne jeho časti,
ak bolo vaše vozidlo úmyselne poškodené (vandalizmus),
ak vám účastník škodovej udalosti neposkytne údaje potrebné
na uplatnenie škody.
V prípade nepojazdného vozidla a zmluvne dohodnutej služby
„Asistenčná služba a náhradné vozidlo“ volajte na nonstop linku
0850 123 057.
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Zapnite výstražné svetlá, oblečte si reflexnú vestu a miesto
nehody označte výstražným trojuholníkom.
Ak je nevyhnutné premiestniť vozidlá pred príjazdom polície, je
potrebné zakresliť polohu vozidiel na vozovku. Ak máte pri sebe
fotoaparát, je vhodné urobiť fotodokumentáciu.
Pokiaľ nebola privolaná polícia, je na mieste nehody nevyhnutné
vyplniť a podpísať tlačivo „Správa o nehode“ spolu s ďalšími
účastníkmi nehody. Tlačivo je súčasťou Driver Setu. Predpísané
tlačivo musí byť vyplnené vo všetkých bodoch a podpísané
účastníkmi. Je dôležité, aby bol jasne uvedený vinník dopravnej
nehody. V prípade, že tlačivo už bolo použité, je možné požiadať
ČSOBL o zaslanie, prípadne si ho môžete stiahnuť na stránke
www.csobleasing.sk či na stránke poisťovne. Uistite sa, prosím,
že máte vždy prázdne tlačivo vo vozidle.
Poistnú udalosť nahláste poisťovni a ČSOBL (písomne na
poistne.udalosti@csobleasing.sk) bezprostredne po poistnej
udalosti, najneskôr však do 15 dní od jej vzniku (do 30 dní
v zahraničí). V prípade, že potrebujete doplňujúce informácie
ohľadom zmluvnej poisťovne alebo poistnej zmluvy, kontaktujte
našu Infolinku operatívneho lízingu na telefónnom čísle
0850 123 522.
Poistnú udalosť je možné nahlásiť:
cez webovú stránku alebo aplikáciu príslušnej poisťovne,
prostredníctvom call centra poisťovne.
Dokumenty potrebné na nahlásenie a likvidáciu poistnej udalosti:
vyplnené tlačivo „Správa o nehode“, ak bola škoda spôsobená
vám alebo ste škodu spôsobili vy inému účastníkovi škodovej
udalosti,
kópia technického preukazu poisteného vozidla (OEV časť II),
kópia vodičského preukazu vodiča v čase vzniku nehody.
Pred obhliadkou nevykonávajte opravu vozidla! Mohlo by to mať
vplyv na výšku poskytnutého poistného plnenia.
Oprava poškodeného vozidla:
Vozidlo dajte opraviť v servise schválenom poisťovňou alebo
ČSOBL. Zoznam odporúčaných servisov vám poskytne Infolinka
operatívneho lízingu na telefónnom čísle 0850 123 522. Faktúru
za opravu žiadajte vystaviť na ČSOB Leasing, a.s., bez krycieho listu.

Poistná udalosť zavinená iným vozidlom,
resp. inou osobou (alebo zrážka so zverou)
V prípade, že dôjde k poškodeniu vozidla neznámym vozidlom alebo
neznámou osobou, je nevyhnutné privolať políciu SR, keďže ide
o trestný čin. Ide napríklad o poškriabanie laku, postriekanie vozidla
farbou atď. Aj v prípade zrážky so zverou je nutné volať políciu, ktorá
o udalosti informuje príslušný poľovnícky zbor, aby sa postaral
o zranenú/usmrtenú zver.
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Poistná udalosť v zahraničí

NÁKLADY NA OPRAVU V ZAHRANIČÍ

K dopravnej nehode vždy privolajte policajné orgány a vyžiadajte si
kópiu policajnej správy.

V prípade, ak je nevyhnutné vykonať údržbu alebo opravu vozidla
v zahraničí, musíte mať predchádzajúci súhlas ČSOBL, pričom ste
povinný zabezpečiť, aby faktúra za vykonané práce bola vystavená
na vás ako užívateľa vozidla podľa platných právnych predpisov.
Po návrate zo zahraničia bude daný doklad preplatený zo strany
ČSOBL na základe faktúry (refakturácie) v súlade s platnými
právnymi predpismi. Doklad sa neprepláca súkromnej osobe na jej
súkromný účet, je potrebné kontaktovať ČSOBL.

Krádež vozidla
Po zistení krádeže bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informujte
políciu SR a ČSOBL. Následne nahláste udalosť do poisťovne.
Zároveň je nutné odovzdať všetky kľúče a doklady od vozidla ČSOBL.
Nenechávajte nikdy kľúče, doklady, palivové karty a osobné veci
vo vozidle, minimalizujete tak riziko krádeže. V opačnom prípade
existuje možnosť krátenia poistného plnenia.

ÚDRŽBA A SERVIS
Údržbu, opravy a predpísané pravidelné servisné prehliadky
nechajte vykonať v servisoch schválených spoločnosťou ČSOBL.
Zavolajte na Infolinku operatívneho lízingu 0850 123 522
a operátor za vás kontaktuje vhodného servisného partnera
a dohodne termín návštevy servisu.
Vozidlo používajte len v súlade s príslušnými predpismi
a odporúčaniami výrobcu, resp. dodávateľa (dodržiavajte najmä
technické podmienky a servisom predpísané pravidelné prehliadky,
návod na obsluhu, príslušné normy a všeobecne záväzné predpisy
platné pre prevádzku motorových vozidiel). Predídete tak strate
záruky/grátis servisu a zvýšeniu nákladov. Interval servisných
prehliadok je uvedený v servisnej knižke alebo podľa informácií
z palubného počítača vozidla. Pri odovzdaní vozidla do servisu
predložte prijímaciemu technikovi osvedčenie o evidencii
a servisnú knižku. Zároveň je potrebné podpísať zákazkový list.
Pred začatím servisných prác prijímací technik kontaktuje ČSOBL
kvôli odsúhlaseniu servisných prác a vyžiada si „číslo schválenia“.
Pri odovzdaní, resp. prevzatí vozidla zo servisu je nutné, aby ste
si skontrolovali vykonané servisné úkony, ako aj zápis v servisnej
knižke. Po vyzdvihnutí vozidla prijímací technik zákazku uzavrie,
vypracuje faktúru a tú spoločne s prílohami (zákazkový list) zašle
do ČSOBL. Vo výnimočnom prípade je možné dať opraviť vozidlo
aj v inom autorizovanom servise príslušnej značky, s ktorým ČSOBL
nemá uzavretú servisnú zmluvu po odsúhlasení zo strany ČSOBL.
Ak je oprava oprávnená, požiadajte vystaviť faktúru na spoločnosť
ČSOBL. V prípade, že užívateľ zaplatí servisný úkon schválený
technikom ČSOBL v hotovosti, je zákazník oprávnený sumu
refakturovať na základe originálu príslušného daňového dokladu
na spoločnosť ČSOBL.
DÔLEŽITÉ: V prípade zmeškania servisnej prehliadky bude
zákazníkovi okrem ceny tejto prehliadky účtovaná aj pokuta,
a to až do výšky 10 % z ceny vozidla.
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TECHNICKÁ A EMISNÁ KONTROLA
Ako užívateľ ste povinný pred uplynutím štvrtého roku od prvého
prihlásenia osobného vozidla do 3,5 t na dopravnom inšpektoráte
(DI) zabezpečiť vykonanie technickej kontroly (TK) spoločne
s emisnou kontrolou (EK). Kontrola sa vykonáva u zmluvných
partnerov ČSOBL na základe informácií poskytnutých na Infolinke
operatívneho lízingu na telefónnom čísle 0850 123 522 alebo
v autorizovanom servisnom stredisku, ktoré je na túto kontrolu
ustanovené príslušnými zákonnými predpismi. Ak je služba „Technická
kontrola“ súčasťou ZOL, náklady hradí ČSOBL v celom rozsahu.

PNEUSERVIS
Ak je táto služba zmluvne dohodnutá, máte nárok na výmenu
sezónnych pneumatík a ich uskladnenie. Počet, kategória a rozmer
pneumatík a diskov, na ktoré máte nárok, sú uvedené v ZOL.
Výmenu, uskladnenie a opravu pneumatík vykonávajte výlučne
v zmluvných pneuservisoch na základe informácií poskytnutých
na Infolinke operatívneho lízingu (0850 123 522).
Objednanie, resp. prezutie a uskladnenie pneumatík u iného
poskytovateľa služby je možné vykonať výlučne so súhlasom ČSOBL.
Sezónne pneumatiky, ako aj prezutie, si dohodnite v zmluvne
dohodnutých pneuservisných strediskách s dostatočným
predstihom (minimálne 14 dní vopred).
Zimná sezóna trvá štandardne od 15. októbra do 15. marca. Pri ceste
do zahraničia si, prosím, preverte podmienky používania zimných
pneumatík v príslušnej krajine. Pri využívaní služby sezónneho
uskladnenia pneumatík si dôkladne uchovajte protokol
o uskladnení, ktorý je potrebné predložiť pri najbližšej výmene.
Dôvody na výmenu pneumatík:
sezónna výmena pneumatík,
opotrebenie letných pneumatík na 2 mm hĺbky dezénu a menej
(zákonný limit je 1,6 mm) alebo opotrebenie zimných pneumatík
na 4 mm hĺbky dezénu a menej (zákonný limit je 3 mm),
neopraviteľné poškodenie pneumatiky (pri poškodení aj inej
časti vozidla, napr. disku, je možné riešiť výmenu a opravu
z havarijného poistenia).
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PALIVOVÁ KARTA
V rámci využívania tejto služby máte nárok na palivovú kartu na
čerpanie pohonných hmôt s PIN kódom. Táto karta sa vydáva na
evidenčné číslo vozidla a dostanete ju pri odovzdaní vozidla alebo
vám bude karta doručená poštou najneskôr do 15 dní od prevzatia
vozidla. PIN kód vám bude odoslaný e-mailom.
Je potrebné dbať na to, aby sa karta nedostala do rúk neoprávnenej
osoby a aby bola vhodným spôsobom zabezpečená proti
odcudzeniu a zabránilo sa tak akémukoľvek jej zneužitiu. Berte,
prosím, na vedomie, že ako užívateľ ručíte za všetky pohľadávky,
ktoré vzniknú používaním karty, a za prípadné škody vzniknuté
v dôsledku jej zneužitia či sfalšovania.
V prípade straty, odcudzenia karty alebo vyzradenia PIN kódu
oznámte bezodkladne túto skutočnosť spoločnosti, ktorá kartu
vydala, ako aj ČSOBL prostredníctvom Infolinky operatívneho
lízingu (0850 123 522) alebo Asistenčnej služby (0850 123 057).
Spoločnosť, ktorá kartu vydala, ju hneď zablokuje proti zneužitiu
a ČSOBL v rámci technických možností zaistí vydanie novej karty.
Prípadné náklady spojené s vydaním novej karty hradí zákazník.
Karta je platná do posledného dňa v mesiaci vyznačenom na karte.
Pred ukončením obdobia jej platnosti dostanete automaticky novú
kartu, pričom PIN kód ostáva nezmenený. Pôvodnú kartu je potrebné
po skončení jej platnosti znehodnotiť perforovaním.
Z dôvodu priebežnej kontroly spotreby paliva je potrebné zadávať
pri každom odbere paliva skutočný stav tachometra. Po ukončení
obdobia lízingu, prosím, vráťte palivovú kartu spolu s vozidlom.

ASISTENČNÁ SLUŽBA
A NÁHRADNÉ VOZIDLO
„Asistenčná služba a náhradné vozidlo ČSOBL” je zárukou
nepretržitej mobility, ktorú zabezpečuje poskytovaním asistenčných
služieb – pomoc na mieste, odtiahnutie, náhradné vozidlo, strážené
parkovanie, repatriácia, núdzové ubytovanie a pod.
Pre využitie služby kontaktujte operátora na nonstop telefónnom
čísle 0850 123 057, ktorý vás kvôli overeniu nároku na bezplatné
poskytnutie služby požiada o nasledujúce informácie:
meno/názov spoločnosti,
evidenčné číslo vozidla,
opis nehody či poruchy a okolností,
miesto nehody či poruchy,
prípadne ďalšie potrebné informácie podľa okolností.
Operátor na dispečingu je k dispozícii nonstop 24 hodín denne,
7 dní v týždni. Poskytovanie asistenčných služieb a záruky mobility
nonstop pre zákazníkov využívajúcich službu „Asistenčná služba
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a náhradné vozidlo“ zabezpečené vo všetkých krajinách (podľa
zmluvnej dohody) využitím jazykových znalostí slovenských
operátorov (AJ, FJ, NJ, MJ).
V prípade neplánovanej nepojazdnosti vozidla je poskytnuté
bezplatné zapožičanie náhradného vozidla kategórie M1, maximálne
vyššej strednej triedy alebo o triedu nižšej kategórie za podmienky
odtiahnutia vozidla do servisného strediska odťahovou službou
príslušnej asistenčnej služby. Obdobie bezplatného zapožičania
náhradného vozidla v rámci asistenčnej služby je uvedené ZOL.

ZÁKLADNÉ SLUŽBY:
núdzová oprava na ceste a odťah,
asistencia pri defekte pneumatík,
asistencia pri čerpaní nesprávnych pohonných hmôt,
asistencia pri strate kľúčov,
asistencia pri krádeži vozidla.

DOPLNKOVÉ SLUŽBY:
zorganizovanie a úhrada hotelového ubytovania pre užívateľa,
zorganizovanie a úhrada prepravy užívateľa do jeho bydliska,
organizácia a úhrada nákladov na náhradné vozidlo.

Asistenčná služba a náhradné vozidlo sa nevzťahuje
na nasledujúce prípady a okolnosti:
okolnosti, pri ktorých nebude zasahovať Asistenčná služba ČSOBL,
poruchy, ktoré sa stali počas testov, pri automobilových pretekoch
alebo súťažiach (aj počas ich prípravy),
dôvodom nepojazdnosti je nedostatočná údržba vozidla
potvrdená autorizovaným servisom,
straty vzniknuté oprávnenej osobe pôsobením vo vojenských
službách,
okolnosti spôsobené občianskou alebo medzinárodnou vojnou
a vo všetkých ostatných prípadoch vyvolaných vyššou mocou,
príčinou poruchy alebo nehody bolo požitie liekov, drog alebo
alkoholických nápojov,
všetky náklady vzniknuté porušením predpisov alebo pri
nezákonnom postupe,
náklady na pohonné hmoty, pneumatiky, kľúče a opravu vozidla
v servise.
Užívateľovi sa neposkytuje žiadna náhrada škody a ani žiadna iná
výhoda v prípade, že na základe vlastného rozhodnutia nevyužil
žiadnu zo služieb ponúkaných Asistenčnou službou ČSOBL.
V opačnom prípade možno využiť asistenčné služby poskytované
buď výrobcom vozidla, alebo poskytovateľom povinného zmluvného,
resp. havarijného poistenia v príslušnom rozsahu.
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ORGANIZÁCIA A ÚHRADA NÁKLADOV
ZA NÁHRADNÉ VOZIDLO
Náhradné vozidlo musí byť vrátené na tom istom mieste, kde bolo
poskytnuté užívateľovi. Náklady na pohonné hmoty, poistenie,
cestné poplatky hradí užívateľ. V prípade, že oprava vozidla
v autorizovanom servise trvá dlhšie, než je počet dní poskytnutia
náhradného vozidla dohodnutý v ZOL, a zákazník požiada
o predĺženie obdobia používania náhradného vozidla, náklady na
náhradné vozidlo za zostávajúce dni budú refakturované zákazníkovi.

DIAĽNIČNÁ ZNÁMKA
V rámci tejto služby budú príslušné diaľničné známky a elektronické
známky dodávané, resp. zakúpené počas celého obdobia platnosti
ZOL pred ukončením platnosti pôvodných diaľničných známok.
V prípade nákladných vozidiel a využívania elektronického mýta
prihlasuje vozidlo do mýtneho systému zákazník na vlastné náklady
a riziko.

POISTENIE PRÁVNEJ OCHRANY
Ak je táto služba zmluvne dohodnutá, môžete v rámci tejto služby
požadovať poskytnutie právnej pomoci súvisiacej s prevádzkou
predmetu nájmu – motorového vozidla od zmluvného partnera
ČSOBL. Predmetom poistenia je presadzovanie právnych záujmov
súvisiacich s prevádzkou motorového vozidla. Poistenie sa vzťahuje
na všetky poistné udalosti, ku ktorým došlo v európskych krajinách,
v stredomorských ostrovných štátoch a štátoch susediacich
so Stredozemným morom, ktoré podliehajú právomoci súdov
v týchto oblastiach s výnimkou Ruska, Bieloruska, Ukrajiny,
Moldavska a Kazachstanu.

SPRIEVODCA SLUŽBAMI

ROZSAH PRÁVNEJ POMOCI:
1) občiansko-právne nároky na náhradu, škody,
2) trestné, priestupkové a správne právo,
3) preukazy na vedenie vozidla.
Táto právna ochrana sa nevzťahuje na prípadné spory medzi
ČSOBL a jeho lízingovým nájomcom. V prípade využitia tejto služby
sa lízingový nájomca riadi príslušnými Všeobecnými poistnými
podmienkami. Poistenie právnej ochrany platí po celé obdobie
trvania príslušnej ZOL.

Linka právnej pomoci je vám k dispozícii každý pracovný
deň od 8.00 do 16.00 hod. na čísle +421 2 49 10 10 49.
Tiesňová linka právnej pomoci (pracovné dni v čase od
16.00 do 8.00 hod. a mimo pracovných dní) na čísle
+421 2 49 10 10 20.
Ak na riešenie vášho problému nebude postačovať
telefonické poradenstvo, môžete zaslať písomné hlásenie
na e-mailovú adresu pravnaochrana@allianzsp.sk
alebo poštou na adresu Allianz – SP, Dostojevského rad 4,
815 74 Bratislava.
Tlačivo hlásenia poistnej udalosti na stiahnutie je
dostupné na stránke www.allianzsp.sk.

POISTENÉ OSOBY:
vlastník, prevádzkovateľ, nájomca a užívateľ vozidla,
každý oprávnený vodič vozidla, ktorý je držiteľom príslušného
platného vodičského oprávnenia,
cestujúci oprávnene prepravovaní vo vozidle.
V prípade vzniku poistnej udalosti je poistné krytie až do výšky
17 000 eur pre každý prípad právnej ochrany. Medzi náklady
a výdavky, ktoré hradí poskytovateľ právnej ochrany, patria:
všetky pokusy vyriešiť právny spor zmierovacím spôsobom
s pomocou vlastných pracovníkov alebo iných špecialistov
poskytovateľa právnej ochrany,
ak je nutné zapojiť právneho zástupcu: odmeny a náklady
zvoleného právneho zástupcu,
výdavky a náklady na súd,
náklady na svedkov a súdnych znalcov, ktorých súd pozval,
výdavky na náklady protistrany, ktoré je potrebné uhradiť
v dôsledku súdneho rozhodnutia,
náklady spojené s podaním návrhu na výkon exekúcie, a to vždy
jedného návrhu na jeden exekučný titul,
výdavky poisteného na cesty na súdne pojednávania, na ktorých
je nutná jeho prítomnosť.
12
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POKYNY NA
VRÁTENIE VOZIDLA
Z OPERATÍVNEHO
LÍZINGU

VŠETKO, ČO POTREBUJETE
VEDIEŤ

POKYNY NA VRÁTENIE VOZIDLA Z OPERATÍVNEHO LÍZINGU

MIESTO VRÁTENIA VOZIDLA
Bližšie informácie o mieste vrátenia vám poskytnú na Infolinke
operatívneho lízingu – 0850 123 522. Na vrátenie vozidla je
potrebné sa objednať.
Odporúčame objednať sa najneskôr 7 dní pred požadovaným
termínom vrátenia vozidla.

DOKLADY A PRÍSLUŠENSTVO POTREBNÉ
NA ODOVZDANIE VOZIDLA
Na dohodnutý termín je potrebné zabezpečiť:
Osvedčenie o evidencii vozidla I. a II. časť
(malý a veľký technický preukaz)
Bielu a zelenú kartu (poistenie)
Palivovú kartu
Povinnú výbavu (lekárnička a bezpečnostná vesta)

VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ

Zároveň vám ČSOB Leasing, a.s., ponúka možnosť predobhliadky
vozidla.
Služba je spoplatnená sumou 33 € s DPH a platí sa na mieste
v hotovosti. V prípade záujmu si dohodnite termín cez webovú
stránku csobleasing.slovdekra.sk (preventívna kontrola).
Neakceptujeme žiadne poškodenia na vozidlách do 1,5 roka
od dátumu prihlásenia.
2. ODSTRÁNENIE VŠETKÝCH NÁLEPIEK A POLEPOV Z AUTA
Ak je vaše auto polepené reklamnými polepmi, je potrebné tieto
pred vrátením odstrániť a vyčistiť prípadné zvyšky lepidla.
3. VYČISTENIE VOZIDLA
Vozidlo musí byť pri odovzdávaní čisté, aby bolo možné na
mieste identifikovať rozsah prípadných poškodení. Odporúčame
vozidlo umyť v blízkosti miesta odovzdávania.
4. OBJEDNANIE SA NA TERMÍN VRÁTENIA A JEHO DODRŽANIE
Na vrátenie vozidla je potrebné sa objednať cez webovú stránku
csobleasing.slovdekra.sk.
Vzhľadom na časový harmonogram technikov vás žiadame, aby
ste dodržali dohodnutý termín odovzdania vozidla.

Všetky kľúče od vozidla
Dokumentáciu k vozidlu – servisnú knižku a návod na obsluhu
Rezervné koleso alebo súpravu na opravu pneumatík
Druhú sadu pneumatík vloženú do vozidla
(letnú alebo zimnú sadu vrátane diskov)
DÔLEŽITÉ: V prípade, že niektorý z vyššie uvedených
dokumentov budú chýbať, ČSOB Leasing, a.s., je oprávnený
vám účtovať sankčný poplatok.

ČO JE POTREBNÉ UROBIŤ PRED SAMOTNÝM
VRÁTENÍM VOZIDLA
1. KONTROLA STAVU VOZIDLA
Túto kontrolu si môžete vykonať sami podľa informácií uvedených
v týchto pokynoch (akceptovateľné a neakceptovateľné poškodenia).
Povinnosťou je odstrániť všetky neakceptovateľné poškodenia
a nahlásiť všetky poistné udalosti pred vrátením vozidla.
Neodstránené poškodenia budú nacenené a zahrnuté do
vyúčtovania.
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DÔLEŽITÉ: V prípade oneskorenia so začiatkom prehliadky
o viac ako 15 minút, v prípade nepristavenia vozidla
v dohodnutom termíne, resp. zrušenia termínu obhliadky
menej ako 24 hodín pred dohodnutým termínom, vám bude
účtovaný storno poplatok vo výške 24 € s DPH.

PROCES PREBERANIA VOZIDLA
Na mieste prebratia sa vykoná obhliadka s cieľom zistenia
poškodení, ktoré na vozidle vznikli v priebehu prevádzky. Všetky
zistené poškodenia budú zapísané do Protokolu o prevzatí vozidla,
rozdelené na poškodenia tzv. akceptovateľné a neakceptovateľné.
Proces odovzdania vozidla je ukončený podpísaním protokolu
o prevzatí vozidla s tým, že jedna kópia tohto protokolu vám zostáva
ako doklad o odovzdaní vozidla.

ODKÚPENIE VOZIDLA
V prípade záujmu o odkúpenie vozidla nám oznámte túto
skutočnosť na e-mailovú adresu prebratie@csobleasing.sk alebo
telefonicky 0908/749629. Veľmi radi vám pripravíme ponuku
na ďalšie financovanie. V prípade odkúpenia nie je potrebné
vozidlo odovzdať.

17

POKYNY NA VRÁTENIE VOZIDLA Z OPERATÍVNEHO LÍZINGU

VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ

POŠKODENIA VOZIDLA
POŠKODENIA NA KAROSÉRII A LAKU
AKCEPTOVATEĽNÉ

Škrabance a ryhy v laku, ktoré sa dajú odstrániť leštením.

NEAKCEPTOVATEĽNÉ

Škrabance a ryhy v laku dlhšie ako 10 cm alebo niekoľko rýh v jednej
časti karosérie; škrabance, ktorých oprava vyžaduje lakovanie. Ryhy
a odery k základnému náteru; viac ako 2 poškodenia na jednej časti
karosérie. Ryhy a odery k základnému laku.

Na jednej časti karosérie (napr. dvere, kapota motora) sú prijateľné
maximálne 2 preliačiny bez poškodenia laku a bez vzniku korózie.
Žiadna z nich by nemala v priemere presahovať 2,5 cm.

Preliačiny s priemerom väčším ako 2,5 cm, prípadne preliačiny
s poškodením laku; preliačiny so vznikom korózie pod lakom.

Poškodenia laku drobným štrkom, ak jeho rozsah nie je väčší ako 25 %
jednej časti karosérie, bez vzniku korózie.

Poškodenia laku štrkom v rozsahu väčšom ako 25 % na jednej časti
karosérie, poškodenia až k základnému laku.
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POKYNY NA VRÁTENIE VOZIDLA Z OPERATÍVNEHO LÍZINGU

VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ

MASKA A NÁRAZNÍKY
AKCEPTOVATEĽNÉ

NEAKCEPTOVATEĽNÉ

V prípade lakovaného nárazníka maximálne 2 poškodenia, ktoré
nevyžadujú opravu lakovaním.

Maska so zlomenými časťami. Preliačiny či deformácie nárazníka
s priemerom väčším ako 2,5 cm.

Ryhy a odery, ktoré neprenikajú až k podkladovému materiálu
a nepresahujú 10 cm; priehlbiny do priemeru 2,5 cm.

Nárazník s viditeľnými zlomami alebo puklinami; chýbajúci kryt
ťažného zariadenia.

Mierne škrabance a malé preliačiny spôsobené bežným používaním;
malé odery od kamienkov a ošúpania.

Poškodenia, ktoré výrazne ovplyvňujú vzhľad auta alebo prenikajú až
k podkladovému materiálu.
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VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ

DISKY A PNEUMATIKY
AKCEPTOVATEĽNÉ

NEAKCEPTOVATEĽNÉ

Odery a ryhy na diskoch do dĺžky 8 cm, ktoré neprenikajú
k podkladovému materiálu a nedeformujú tvar disku, maximálne
2 poškodenia na diel.

Odery a ryhy na diskoch dlhšie ako 8 cm alebo viac ako 2 poškodenia
na diel.

Hĺbka dezénu na všetkých pneumatikách je minimálne 2 mm (letné)
resp. 4 mm (zimné).

Pneumatiky podhustené alebo s unikajúcim vzduchom bez ohľadu na
príčinu; pneumatiky poškodené nesprávnym zaobchádzaním alebo
ohrozujúce bezpečnosť prevádzky vozidla.

Viditeľné zárezy, poškodenia boku alebo behúňa pneumatiky;
vytrhnutý materiál z pneumatiky, odhalená kordová vrstva pneumatiky.
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VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ

SKLÁ, OSVETLENIA A ZRKADLÁ
AKCEPTOVATEĽNÉ

NEAKCEPTOVATEĽNÉ

Drobné odery od štrku na prednom skle, reflektoroch, smerovkách
a hmlovkách, ak nespôsobili prasknutie skla, obmedzenie funkčnosti
alebo bezpečnosti vozidla (napr. neznižujú viditeľnosť).
Samolepky na skle.

Mierne škrabance na reflektoroch, smerovkách a hmlovkách, ak
zostane zachovaná ich vodotesnosť a funkčnosť.

Praskliny v skle alebo kryte svetiel a viditeľné deformácie (napr. diery),
ktoré môžu narušiť funkčnosť.
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VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ

INTERIÉR
AKCEPTOVATEĽNÉ

NEAKCEPTOVATEĽNÉ

Čalúnenie je opotrebované bežným používaním vozidla. Sedadlo
môže niesť mierne stopy presedenia, čalúnenie môže byť zvlnené.

Prepálené, potrhané, zapáchajúce alebo tak znečistené čalúnenie,
že sa nedá uviesť do pôvodného stavu pri bežnom čistení interiéru
(poťah stropu, koberec v batožinovom priestore). Interiér zapáchajúci
od cigaretového dymu.

Poťah na strope javí známky použitia s drobnými odermi, nie je však
roztrhaný, prípadne inak deformovaný.

Poškodenie čalúnenia interiéru, ktoré sa nedá pripísať na účet
bežného opotrebenia – diery, potrhanie, škvrny, prepálenie.
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VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ

INTERIÉR
AKCEPTOVATEĽNÉ

Vo vozidle je príslušenstvo z dodatočne namontovanej výbavy
(handsfree a pod.) alebo bolo odstránené a zostali po ňom diery na
stranách stredovej konzoly alebo skryté bežnému pohľadu.

NEAKCEPTOVATEĽNÉ

Výbava bola vymontovaná, ale zostali po nej zreteľne viditeľné diery
na prístrojovej doske pred vodičom či spolujazdcom.

Akceptovateľné je nevýrazné znečistenie interiéru a batožinového
priestoru, ktoré je možné odstrániť suchým spôsobom (vysávaním
a utretím prachu).

Neakceptovateľné je výrazné znečistenie interiéru vyžadujúce
odstránenie suchým spôsobom, prípadne znečistenie vyžadujúce
tepovanie, znečistenie zvieracími chlpmi alebo interiér kontaminovaný
cigaretovým dymom alebo iným výrazným zápachom.
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VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ

NELAKOVANÉ PLASTOVÉ ČASTI
AKCEPTOVATEĽNÉ

NEAKCEPTOVATEĽNÉ

Škrabance na nelakovaných plastových častiach, bez deformácie
dielu do dĺžky 10 cm, prípadne plocha poškodenia maximálne
10 x 5 cm, maximálne dve poškodenia na diel.

Škrabance na nelakovaných plastových častiach dlhšie ako 10 cm,
prípadne plocha poškodenia väčšia ako 10 x 5 cm, alebo menšie
poškodenia, alebo škrabance s deformáciou dielu, alebo viac ako dve
poškodenia na jeden diel.

Ryhy na nelakovaných plastových častiach do dĺžky 5 cm, bez
prasklín a deformácie dielu, maximálne dve poškodenia na diel. Na
spodných častiach nárazníkov sú akceptovateľné ryhy do dĺžky 10 cm,
prípadne plocha poškodenia maximálne 5 x 5 cm.

Ryhy na nelakovaných plastových častiach dlhšie ako 5 cm, prípadne
kratšie s prasklinou alebo deformáciou dielu, alebo viac ako dve
poškodenia na jeden diel. Na spodných častiach nárazníkov ryhy
dlhšie ako 10 cm, prípadne plochy poškodenia väčšie ako 5 x 5 cm.
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ČSOB Leasing, a.s.
Žižkova 11, 815 10 Bratislava 10
olfs.technicke@csobleasing.sk
www.csobleasing.sk
Asistenčná služba (nonstop):
0850 123 057
INFOLINKA (v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 hod.):
0850 123 522

