NATŪRALAUS IR NENATŪRALAUS AUTOMOBILIŲ
NUSIDĖVĖJIMO ĮVERTINIMO ATMINTINĖ

Vilnius,
2010 m. kovo 1 d.

Turinys
Natūralaus ir nenatūralaus automobilio nusidėvėjimo įvertinimas
Automobilio kėbulas
Statramsčiai ir apdailos juostelės
Stiklai, žibintai, veidrodžiai
Ratlankiai ir padangos
Salonas
Automobilio dugnas
Automobilio komplektacija grąžinant
Automobilio grąžinimas
Rekomenduojamas automobilio priėmimo – perdavimo aktas, 1 priedas

3
4
6
7
8
9
10
11
12
13

Ši atmintinė parengta siekiant suvienodinti automobilio nusidėvėjimo suvokimą. Lietuvos autoverslininkų
asociacijos valdyba pritarė atmintinės redakcijai bei rekomenduoja automobilių tiekėjams ją taikyti.
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Natūralaus ir nenatūralaus automobilio nusidėvėjimo
įvertinimas*
Natūralaus ir nenatūralaus nusidėvėjimo įvertinimo atmintinės tikslas yra sumažinti nesklandumus bei
nesutarimus tarp automobilio naudotojo, lizingo davėjo bei automobilio atpirkėjo lizingo periodo
pabaigoje, bei sumažinti sąnaudas šalinant nustatytus trūkumus. Šią atmintinę rekomenduoja naudoti
Lietuvos autoverslininkų asociacija. Atmintinėje nurodomi defektai atsirandantys eksploatuojant
automobilį, o taip pat ir tie defektai, kurie neaptariami įprastos eksploatacijoje apimtyje.

Norint užtikrinti automobilio atstatomumą rekomenduojame Jums laikytis
sekančių nurodymų:
•

Norint išvengti nepatogumų būtina rūpintis automobiliu jo sutarto naudojimo susitarimo
laikotarpiu - lankyti eilinius aptarnavimus, atitinkančius gamintojo ir garantinius reikalavimus,
periodiškai tikrinti padangų stovį, kėbulo stovį (kėbulo dažų, dugno dangų bei apsaugos skydų
pažeidimus ir t.t.) ir kt.

•

Atkreipkite dėmesį į bet kokį atsiradusį automobilio pažeidimą/gedimą ir kreipkitės į autoservisą
pasitaikius pirmai galimybei, draudiminio įvykio atveju naudokitės tik įgaliotų atstovų
paslaugomis.

•

Remonto ir aptarnavimo atvejais (įskaitant draudiminius įvykius) naudokitės paslaugomis oficialių
atstovų, kad užtikrintumėte kokybišką darbų atlikimą.

•
•

Laikykitės gamintojo nustatyto aptarnavimo grafiko ir visą aptarnavimą atlikite laiku.

•

Kai lizingo kompanija yra nustačiusi ridos apribojimą ir jei ši riba viršijama, reikia neatidėliotinai
apie tai informuoti lizingo kompaniją.
Rekomenduojama atlikti papildomą antikorozinį padengimą, atsižvelgiant į automobilio kėbulo
konstrukcijos ypatumus ir naudojant automobilio gamintoju aprobuotas medžiagas bei
technologiją.

*Lengvieji ir komerciniai automobiliai iki 3,5 t masės
3

Automobilio kėbulas
Natūralus nusidėvėjimas
•

Maži dažų sluoksnio nežymūs pažeidimai nuo akmenukų ant automobilio kėbulo (turi nesimatyti
atviro metalo arba rūdžių) (Nuotrauka 1).

•

Paviršiniai lako ar dažų sluoksnio įbrėžimai, nepraeinantys per lako arba dažų sluoksnį,
panaikinami poliravimo pagalba. Leistinas įbrėžimo ilgis iki 10 cm, gylis iki 40 mkm (Nuotrauka
2).

•

Vienodai išblukę dažai (dažai, pažeisti plaunant šepečiais). Atskiri įlenkimai, kurių diametras iki
1,5 cm arba įlenkimų žymės be dažų pažeidimų (Nuotrauka 3).

•

Lako ar dažų sluoksnio nutrynimai apie durelių rankenas, atstatomi poliruojant (Nuotrauka 4).
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Automobilio kėbulas
Nenatūralus nusidėvėjimas
•

Įlenkimai ir įlenkimų žymės didesni kaip 1,5 cm, taip pat įlenkimai ir įlenkimų žymės su
lako/dažų sluoksnio pažeidimais iki metalo (nuotrauka 1).

•

Dažų pažeidimai, paviršutiniai įbrėžimai, pažeidžiantys laką arba dažų sluoksnį ir ilgesni nei 10
cm (nuotrauka 2).

•
•

Žymės, likusios pašalinus lipdukus.
Automobilis netinkamai atstatytas po avarijos t.y. pažeistos dalys nepakeistos arba pakeistos
nestandartinėmis dalimis; automobilis sukomplektuotas nepilnai arba netinkamai; automobilis
nekokybiškai perdažytas, skiriasi dažų spalva ar faktūra (nuotrauka 3).

•
•

Pažeidimai, susidarę pašalinus papildomus priedus (rėmas ant stogo, švyturėlis) (nuotrauka 4).

•

Krušos įlenkimai.

Rūdys, atsiradusios ant kėbulo dėl lako/dažų sluoksnio vientisumo pažeidimų, arba dėl korozijos
iš vidinės pusės.
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Statramsčiai ir apdailos juostelės
Natūralus nusidėvėjimas
•

Mažos žymės ir paviršutiniai įbrėžimai, nepažeidžiantys lako arba dažų ir nesugadinę plastiko,
atstatomi poliruojant.

Nenatūralus nusidėvėjimas
•
•
•

Sulaužytos arba nesančios dekoratyvinės grotelės, statramsčiai, purvasaugiai (nuotraukos 2,3 ir 4).
Sulaužytas numerio tvirtinimas (rėmelis), numeris ir stiprūs įlenkimai.
Įskilimai, įlenkimai, gilūs įbrėžimai, deformuotos apdailos juostelės(nuotrauka 5).
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Stiklai, žibintai, veidrodžiai
Natūralus nusidėvėjimas
•

Išoriniame langų paviršiuje lengvi įbrėžimai, kuriuos galima pašalinti poliruojant (atsiradę valant
langus arba automatinio plovimo metu).

•

Priekinio stiklo, veidrodėlių ir veidrodėlių korpusų lengvi įbrėžimai.

Nenatūralus nusidėvėjimas
•
•
•
•
•
•
•

Pažeisti arba sugadinti valytuvai.
Priekinio stiklo ir kitų stiklų (langų) įskilimai arba stiprūs akmenų pažeidimai, kurių negalima
pašalinti poliruojant (nuotraukos 1 ir 2).
Sudaužyti stiklai, žibintų laikikliai (nuotrauka 3).
Sudaužyti arba suskilę priekiniai stiklai.
Sudaužyti arba pažeisti veidrodžiai, veidrodžių korpusai (nuotraukos 4 ir 5).
Mechaniniai pažeidimai stiklų, padengtų tamsinančiomis arba apsauginėmis plėvelėmis
(nuotrauka 6).
Nutrūkusios ar nudegusios galinio stiklo apšildymo, integruotos antenos juostelės.
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Ratlankiai ir padangos
Matuokite slėgį padangose ir tikrinkite rašto gylį bei padangų reljefo nusidėvėjimą. Tikrinkite atsarginio
rato būvį.

Natūralus nusidėvėjimas
•

Padangų nusidėvėjimas, priklausantis nuo automobilio ridos, bet ne daugiau kaip leidžia
valstybinės techninės apžiūros normos.

•

Lengvi įbrėžimai ant ratlankių arba ratlankių gaubtų.

Nenatūralus nusidėvėjimas
•
•
•
•
•
•

Stiprūs įbrėžimai ir įskilimai ant ratlankių arba ratlankių gaubtų (nuotraukos 1 ir 2).
Deformacija (įskilimas ant ratlankio, kreivas ratlankis, deformuota padanga).
Detalių nebuvimas (disko kapsulės, rato veržlės/varžto, apsauginės veržlės, atsarginio ratlankio
arba atsarginės padangos) (nuotrauka 3).
Suplyšusi padanga (įskaitant atsarginius ratlankį ir padangą).
Nevienodas padangos nusidėvėjimas.
Suplyšusi padanga (nuotrauka 4).
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Salonas
Natūralus nusidėvėjimas
•
•
•
•
•

Lengvas salono supurvinimas.
Nevienodas išblukimas, tekstilės ir plastiko patamsėjimas.
Durų apdailos juostelės įbrėžimai (nuotrauka 1).
Lengvas nusidėvėjimas aplink raktelio spyną (nuotrauka 2).
Lengvi interjero detalių įbrėžimai, nepažeidžiantys paviršiaus, kuriuos galima pašalinti nekeičiant
detalės.

Nenatūralus nusidėvėjimas
•
•
•
•
•

Pradegintos vietos, suplėšyti sėdynių apmušalai, grindų ar bagažinės danga.
Sugadinimai, susidarę dėl uždėjimo – nuėmimo papildomų techninių detalių (nuotrauka 4).
Automobilio interjero detalių sugadinimai (plastiko, tekstilės, odos, medžio, kilimėlių ir durelių
apmušalų) arba nebuvimas tam tikrų detalių (nuotraukos 3 ir 5).
Sunkiai pašalinamos dėmės, nemalonus kvapas, gyvūnų kailis, pelėsis (nuotrauka 6).
Drėgmės sukelti pažeidimai.
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Automobilio dugnas
Nenatūralus nusidėvėjimas
•

Sulaužytos, pamestos - karterio apsaugos, dugno apsaugos, įlenkti - dugnas, karteris, išmetimo
sistema.

•

Rūdys atsiradusios ant automobilio dugno dėl dugno dangos ar apsaugos skydų pažeidimų.
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Automobilio komplektacija grąžinant
Privalomas automobilio saugos paketas ir kiti automobilio saugumo įrengimai turi būti tvarkingi,
sutaisyti, tinkami eksploatuoti ir aptarnauti. Į komplektaciją ir papildomą automobilio komplektaciją
įeina:
•
•
•
•
•
•
•
•

Padangos, lieti ratlankiai, originalūs ratlankių gaubtai, rėmai ant stogo, kablys, apsauginės veržlės
ir t.t.
Antras komplektas padangų ir ratlankių (jeigu buvo pirmoje komplektacijoje). Padangos turi
atitikti leidžiamas valstybinės techninės apžiūros normas.
Automobilio garso aparatūra, jos kodo korta, kodas, priekinė nuimama panelė.
Darbo instrumentai, gesintuvas, vaistinėlė, domkratas, avarinis trikampis ženklas.
Atsarginiai raktai, signalizacijos pultelis, imobilaizerio pultelis (kodas).
Teisingai užpildyta serviso knygelė, naudojimosi instrukcija, automobilio registracijos liudijimas.
Priklausomai nuo automobilio markės, atsarginis ratas arba tvarkingas padangų remonto
komplektas.
Komplektacija turi atitikti pardavimo pasiūlymą.
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Automobilio grąžinimas
Pasibaigus lizingo laikotarpiui, grąžinant automobilį, automobilio pardavėjas fiksuoja visus išorinius
automobilio pažeidimus atitinkamame akte.

Nustatant variklio ir kitų techninių mazgų nusidėvėjimo lygį, atsižvelgiama į valstybinės techninės
apžiūros rezultatus.
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REKOMENDUOJAMAS 1 PRIEDAS AUTOMOBILIO PRIĖMIMO - PERDAVIMO AKTO
Registracijos numeris
Perduodamo automobilio markė ir modelis
Odometro parodymai perdavimo metu……………………km

Aptarnavimo periodo viršijimas………………………….km

AUTOMOBILIO TECHNINIS STOVIS PERDAVIMO MOMENTU
Variklio darbas ir paleidimas
Salonas
Sėdynės
Priekinis stiklas
Kiti stiklai
Padangos
Ratlankiai
Žibintai
Veidrodžiai
Elektros priedai
Priekinis ir galinis tiltas
Tepalas
Stabdžiai
Yra pratekėjimas
Stabdžių būsena tvarkinga
Reikalingas cheminis valymas
Reikalingas poliravimas

A

B

C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□Taip














□

Ne

Užpildyta aptarnavimo knygelė



Taip



Ne

□Taip
□Taip
□Taip

□

Ne

Galiojanti techninė apžiūra

Taip

Ne

Galiojantis civilinis draudimas

□

Ne

Galiojantis kasko draudimas





Ne

□





A- įlenkimas
B- įbrėžimas
C- akmens žymės
D- nėra detalės
E- nepataisomai sugadinta detalė
F- rūdis

A-puikus
B-patenkinamas
C-reikalingas
remontas,
reikia keisti

Taip
Taip

Ne
Ne

Priedas (pagal galimybę nurodyti markę/ modelį)
Garso aparatūra
Signalizacija / pultas
Instrumentai
Avarinis ženklas
Bagažinė
Raktai (skaičius komplektų)








CD - blokas
Imobilaizeris
Gesintuvas
Automobilio telefonas / laisvų rankų
įranga
Papildomi žibintai
Kolonėlės








Žieminės padangos
Vasarinės padangos
Vaistinėlė
Kablys
Lieti diskai ø ………………..








PATVIRTINIMAS
Automobilis buvo naudojamas kaip taksi / nuomojamas / mokomasis
Automobilis buvo patekęs į avariją arba turėjo kitokių sugadinimų

□Taip
□Taip

□Ne
□Ne

□Nežinau
□Nežinau

□Taip
□Taip

□Ne
□Ne

□Nežinau

Kokius turėjo sugadinimus?
Tretieji asmenys neturi jokių teisių į automobilį
Garantija (Galioja iki………………………………………………………….)

PASTABOS / TRŪKUMAI / IŠSKIRTINIAI POŽYMIAI

Perdavė (vardas)

Priėmė (vardas)

Patvirtinu, kad perdaviau automobilį užfiksuotą priėmimo – perdavimo akte
atitinkamo stovio ir komplektacijos

Patvirtinu, kad priėmiau automobilį užfiksuotą priėmimo –
perdavimo akte atitinkamo stovio ir komplektacijos

Perdavimo data, parašas

Priėmimo data, parašas
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Lietuvos autoverslininkų asociacija
P. Žadeikos g. 1b, LT-06319 Vilnius
www.laa.lt
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