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Zakup samochodu używanego: rachunki za naprawę dają istotne informacje 

 

Podczas dokonywania zakupu samochodu używanego należy mieć oczy szeroko otwarte 

„Lepiej, gdy są rachunki“ 

Wiosną znów dochodzi do ożywienia rynku motoryzacyjnego. Osoby zainteresowane do-

konaniem teraz zakupu używanego samochodu powinny mieć jednak szeroko otwarte 

oczy. „Każdy samochód używany ma swoją własną historię i swoje własne przypadłości“, 

stwierdza Ronald Hufnagel, ekspert z zakresu samochodów używanych w DEKRA. „Za-

lecam, aby nie składać żadnych obietnic opierając się na pięknych kolorowych zdjęciach 

umieszczonych w Internecie, lecz dokładnie obejrzeć sobie samochód na miejscu. Każda 

osoba, nawet jeśli nie posiada profesjonalnego przygotowania, może zaobserwować 

wiele rzeczy, jeśli tylko dokładnie się przyjrzy pojazdowi”. 

Rada eksperta: najpierw należy usiąść w pojeździe i sprawdzić wnętrze pod kątem nad-

miernego zużycia. Czy kierownica, gałka zmiany biegów, pokrywa schowka na rękawiczki 

nie są nadmiernie wytarte, albo mocno porysowane? Czy regulacja foteli jest sprawna? 

Te wszystkie miejsca mogą dać wskazówki w kontekście usterek jakościowych. Jeśli 

wnętrze pojazdu jest zaniedbane, wtedy należy sprawdzić, czy nie dotyczy to reszty po-

jazdu.  

Istotnych wskazówek dostarcza także książka serwisowa. Daje ona informacje, czy po-

jazd często bywał w warsztacie. „Posiadanie książki serwisowej jest bardzo pozytywną 

sprawą, ale lepiej jest, gdy dochodzą do tego rachunki za naprawę“, stwierdza Ronald 

Hufnagel, ponieważ na podstawie takich dokumentów można dokładnie stwierdzić, jakie 

prace zostały/nie zostały  wykonane w pojeździe.“ Tym samym na przykład można spraw-

dzić, czy w terminie wymieniono pasek rozrządu, albo czy oszczędzano na przeprowa-

dzaniu serwisowania. 
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Zasadniczo ekspert zaleca, aby na oględziny zabrać ze sobą osobę posiadającą odpo-

wiednie doświadczenie. „Bronię zasady czterech oczu. Dwie osoby zobaczą więcej niż 

jedna. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko, że ocenimy pojazd kierując się jego pozornymi 

zaletami.“  Najczęściej pouczające jest także postawienie pytania, czy możliwe jest zba-

danie pojazdu przez specjalistę. Jeśli sprzedający nie wyrazi na to zgody, wtedy powinno 

to wzbudzić naszą nieufność. Jeśli na tylnej tablicy rejestracyjnej jest przyklejona świeża 

nalepka potwierdzająca przeprowadzenie badań okresowych, wtedy oznacza to, że stan 

techniczny pojazdu jest zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami. Większe bezpie-

czeństwo daje przeprowadzenie przez rzeczoznawcę specjalnej kontroli samochodu uży-

wanego, podczas którego systematycznemu sprawdzeniu podlegają wszystkie istotne 

podzespoły, co znajduje odzwierciedlenie w szczegółowym zestawieniu usterek. 

   DEKRA Info 
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W przypadku uszkodzenia opony należy skontaktować się ze specjalistą 
 

O tym należy pamiętać podczas dokonywania zmiany opon 

W wiosenną podróż na nowych oponach  

W okolicy Wielkanocy kończy się sezon stosowania opon zimowych. A więc oznacza to 

ponowne zdejmowanie opon zimowych i zakładanie ogumienia letniego. Jednak nie jest 

to takie łatwe, jakby się mogło wydawać. Christian Koch, ekspert z zakresu ogumienia w 

DEKRA informuje, o czym powinni pomyśleć kierowcy samochodów dokonując zmiany 

ogumienia.  

„Poziom bezpieczeństwa kierowców samochodów poruszających się po drogach w 

znacznym stopniu zależy od stanu ogumienia. Dlatego podczas przeprowadzania zmiany 

opon należy je sobie dokładnie obejrzeć”, zaleca ekspert. „Jeśli na oponie można zaob-

serwować pęknięcia, wybrzuszenia, nacięcia albo nakłucia, wtedy należy skontaktować 

się ze specjalistą w celu sprawdzenia, czy może być ona nadal użytkowana.“ Tak samo 

należy postąpić, gdy bieżnik zużywa się na kształt „wzoru zębów piły“ albo jest zużyty 

jednostronnie. W takim przypadku wyspecjalizowany warsztat powinien sprawdzić, czy 

przyczyna nie leży po stronie nieprawidłowego ustawienia podwozia, albo czy nie są 

uszkodzone amortyzatory. 

Odpowiednia musi być także głębokość bieżnika. Nie ma większego sensu zakładanie 

opon, gdy bieżnik jest niższy niż 3 mm. „Na mokrej nawierzchni wpływa to na przyczep-

ność. Poza tym opony o niskim bieżniku i bez tego wkrótce będzie trzeba wymienić“, 

stwierdza ekspert. Aby opony zużywały się w sposób równomierny zaleca się zamianę 

parami opon osi przedniej i osi tylnej, uwzględniając przy tym również koło zapasowe. 

Jednakże należy zwrócić uwagę na to, aby kierunek pracy kół pozostał taki sam. Ponadto 

należy dostosować ciśnienie powietrza w ogumieniu. 

Niektórzy kierowcy samochodów myślą o tym, aby na swoich zimowych oponach jeździć 

także latem. Zdaniem Christiana Kocha nie jest to dobrym pomysłem. „Opony zimowe 

nie są odpowiednie do stosowania w okresie letnim. Z uwagi na zastosowanie bardziej 

miękkiej mieszanki gumy w bieżniku zimowym posiadają one wyraźne wady w zakresie 

hamowania i stabilności podczas jazdy w zakrętach. Ponadto ogumienie zimowe latem 

wyraźnie szybciej się zużywa, ma wyższe opory toczenia i poprzez to wpływa na większe 

zużycie paliwa. Ze względów ekonomicznych nie ma to więc sensu“.  DEKRA Info 
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Osprzęt zimowy można znów schować do piwnicy 
 

Podróżowanie samochodem w okresie wiosennym 

Sprawdzenie samochodu po zimie 

Po zimie zaleca się przeprowadzić szczegółową kontrolę samochodów, aby odpowiednio 

przygotować je na cieplejsze miesiące w roku. Służy to nie tylko względom estetycznym, 

lecz także dobrze wpływa na wartość pojazdu i na bezpieczeństwo.  

W okresie zimowym lód, wilgoć i sól drogowa mają bardzo niekorzystny wpływ na po-

jazdy. Dlatego po pierwsze należy dokładnie umyć samochód nie zapominając o oczysz-

czeniu podwozia, gdzie szczególnie intensywnie osadzają się agresywne zabrudzenia i 

pozostałości soli. Rozsądne jest przeprowadzenie mycia wstępnego, aby mocno utrwa-

lony brud nie pozostawił na warstwie lakieru nieestetycznych rys. Zabezpieczając kredką 

do lakieru drobne uszkodzenia warstwy lakierniczej powstałe wskutek uderzeń kamyków 

unikamy powstania większych uszkodzeń. Zabezpieczenie zewnętrznej powłoki pojazdu 

utwardzonym woskiem lepiej chroni karoserię przed wpływem pozostałości insektów i 

kwaśnego deszczu.  

Zabrudzone szyby mogą nieść ze sobą zagrożenie, przede wszystkim poprzez wpływ 

świateł innych samochodów poruszających się z naprzeciwka. Sięgnięcie po preparat do 

mycia szyb pozwala zwalczyć pozostałości brudu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz i 

zapewnia dobrą widoczność. Jeśli praca wycieraczek zwraca na siebie uwagę poprzez 

nadmierne tarcie o szybę albo rozmazywanie brudu, wtedy oznacza to, że należy je wy-

mienić. Niepotrzebne już akcesoria zimowe, takie jak łańcuchy śniegowe i preparat prze-

ciwko zamarzaniu znów można odstawić do piwnicy. Wpłynie to na odciążenie pojazdu i 

pozwoli zaoszczędzić paliwo. Jeśli w strefie stóp zebrała się wilgoć, wtedy najlepiej jest 

zaparkować samochód we wiosennym słońcu i przewietrzyć z szeroko otwartymi 

drzwiami, a zawilgocone strefy na noc wyłożyć papierem gazetowym.  Na czasie jest 

także zmiana opon zimowych na letnie. Osoby samodzielnie przeprowadzające spraw-

dzenie stanu opon powinny skontrolować ogumienie pod kątem uszkodzeń i nierówno-

miernie zużytego bieżnika i w przypadku takiej konieczności zasięgnąć rady specjalisty. 

Aby opony letnie miały dobrą przyczepność na mokrej nawierzchni zdaniem DEKRA wy-

sokość bieżnika nie powinna być mniejsza niż 3-4 mm, nawet jeśli ustawodawca wymaga 

tylko 1,6 mm. Nie należy zapominać, aby ciśnienie powietrza w ogumieniu badać przy 

zimnych oponach. 
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Ponadto zaleca się, aby wlać letni płyn do spryskiwaczy i sprawdzić poziom oleju silniko-

wego. Osoby, które nie chcą sobie brudzić rąk mogą także podjechać na wiosenną kon-

trolę samochodu do warsztatu. Tutaj najczęściej kontrola techniczna i wymiana filtra ka-

binowego są zawarte w cenie.  DEKRA Info 

 

 

 

 

 

Kalendarz na sezon 2019: sport motorowy, Nena i Mia na obiekcie Lausitzring 

W roku 2019 znów podczas licznych weekendów Lausitzring otwiera swe podwoje dla 

organizowanych bardzo interesujących imprez dla publiczności. Zadowoleni będą przy-

jaciele sportów motorowych, podobnie jak i entuzjaści sportu oraz fani muzyki. Po raz 

pierwszy od dawna znów odbędzie się duży koncert na otwartym powietrzu: w sobotę 

Zielonych Świątek na obiekcie będzie można posłuchać rocka, na scenie wystąpią Nena 

i berliński zespół Mia. Jako atrakcję sportową numer jeden uważa się serię wyścigową 

DTM, która gości w Łużycach podczas dni testów w kwietniu i podczas weekendu, gdy 

odbędą się wyścigi, to jest od 23 sierpnia. Ponadto (od 17 maja) w programie są także 

Międzynarodowe Niemieckie Mistrzostwa Motocyklowe (Internationale Deutsche Motorr-

admeisterschaft), 10 Racing Classics (od 15 czerwca) i P9 Race Weekend (od 26 lipca). 

Do tego dochodzą imprezy tuningowe i imprezy związane z kierowaniem pojazdami, takie 

jak: ‚palenie ryżu‘, L8 Night, Carbonia Cup i trzy TTT Half-Mile-Events. Biegacze, rowe-

rzyści i łyżwiarze znajdą swoje atrakcje podczas maratonu łużyckiego (9 czerwca) i pod-

czas dni publiczności 28/29 września, kiedy na topie będzie elektromobilność. Dane na 

temat wszystkich wydarzeń, jak również dużo innych informacji można znaleźć pod ad-

resem www.dekra-lausitzring.de.  DEKRA Info 
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