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Nie dajmy się omamić: nie każdy używany samochód jest tym, na co wygląda 

Wygląd zewnętrzny używanego samochodu może być bardzo mylący i często nie mieć 
wiele wspólnego z jego faktycznymi walorami, ostrzegają eksperci DEKRA z zakresu ba-
dania samochodów używanych. Po bliższej obserwacji, często wzbudzający nasze zain-
teresowanie samochód okazuje się niewłaściwym wyborem.  

Wyprzedzanie w ruchu drogowym: przed siebie? Ależ oczywiście! 

 „Wyprzedzanie zalicza się do najtrudniejszych manewrów w ruchu drogowym, i zarazem 
do najniebezpieczniejszych“, podkreśla Stefanie Ritter, ekspertka z zakresu badania wy-
padków drogowych w DEKRA. „W razie zderzenia z pojazdem nadjeżdżającym z naprze-
ciwka energie obydwu pojazdów sumują się, dlatego skutki takich wypadków są szcze-
gólnie poważne." 

 

Uwaga na boczny wiatr! Należy zwolnić i stabilnie trzymać kierownicę 

Gdy nad krajem przechodzą wiosenne burze kierujący samochodami powinni poruszać 
się z pełną koncentracją, przypominają rzeczoznawcy z DEKRA. „W przypadku silnego 
wiatru i gwałtownych podmuchów kierowcy w każdej chwili muszą być przygotowani na 
silne uderzenie wiatru, które skieruje pojazd w bok, albo nawet przesunie“, stwierdza Lu-
igi Ancona, ekspert z zakresu wypadków drogowych w DEKRA. 

 

Pozostałe tematy: 

Numer DOT zdradza wiek opon 
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Podczas dokonywania zakupu używanego samochodu należy mieć oczy szeroko otwarte 

Nie dajmy się omamić! 

Nie każdy używany samochód jest tym, na co wygląda 

Wygląd zewnętrzny używanego auta może być bardzo mylący i często nie mieć wiele wspólnego 

z jego faktycznymi walorami, ostrzegają eksperci DEKRA z zakresu badania samochodów uży-

wanych. Całkiem typowe są podstarzałe samochody posiadające lakier w bardzo dobrym stanie, 

lśniące czystym zabezpieczeniem podwozia i z odległości dwóch metrów wywołujące zachwyt u 

obserwatora. Jednak po bliższej obserwacji często takie używane auta okazują się klasycznymi 

niewypałami.  

„Powszechnie występują nieprawidłowo naprawione szkody powypadkowe, ukryta rdza na pod-

woziu albo lakier przykrywający usterki. W przypadku wielu pojazdów problemem jest także prze-

bieg, ponieważ robi różnicę rzędu kilku tysięcy euro w zależności od tego, czy samochód ma 

przejechane na liczniku 30.000 czy też 80.000 km“, stwierdza Michael Tziatzios z DEKRA.  

Dla przeciętnej osoby zainteresowanej zakupem używanego pojazdu takie sprawy są trudne do 

zauważenia, ale nie trzeba na ślepo wpadać w pułapkę. Michael Tziatzios zaleca, aby na oglę-

dziny zabrać ze sobą eksperta, który będzie wiedział, gdzie należy spojrzeć podczas przeprowa-

dzania kontroli. „Należy także spytać sprzedawcę, dlaczego pozbywa się pojazdu i zainteresować 

się historią auta, zwracając przede wszystkim uwagę na to, czy jest ona przejrzysta. Czy w 

książce serwisowej znajdują się wszystkie pieczątki? Czy są dostępne rachunki za przeprowa-

dzone naprawy i czy podane przebiegi są zgodne? – oto istotne wskazówki.   

Do ciekawych faktów należą także, jak długo obecny właściciel jest w posiadaniu pojazdu oraz 

liczba wcześniejszych właścicieli. Jeśli pojazd posiadał niewielu właścicieli, którzy długo byli z 

niego zadowoleni, wtedy większy przebieg niekoniecznie musi być kryterium wykluczającym auto 

z zakupu. Także miejsce dokonywania zakupu jest warte przemyślenia. Udając się do sprze-

dawcy samochodów mamy po swojej stronie prawo do gwarancji i po zakupieniu pojazdu jeszcze 

przez rok można dochodzić swoich roszczeń. Inaczej wygląda sytuacja w razie dokonywania za-

kupu od osoby prywatnej, gdzie z reguły wykluczona jest wszelka forma gwarancji.  

Dlatego szczególnie w razie kupowania samochodu od osoby prywatnej zaleca się wzięcie ze 

sobą na oględziny specjalisty i podjechanie pojazdem na badania do stacji kontroli pojazdów. 

Jako zabezpieczenie DEKRA oferuje Znak Jakości dla samochodu używanego, który poza 

sprawdzeniem elementów technicznych obejmuje także badanie powłoki lakierniczej i systemów 

elektronicznych.  DEKRA Info 
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Wyprzedzanie w ruchu drogowym: trudne i niebezpieczne 

Wyprzedzanie w ruchu drogowym 

Przed siebie? Ależ oczywiście! 

Jest sprawą zupełnie oczywistą, że wykonując manewr wyprzedzania w ruchu drogowym wpro-

wadzamy mózg na najwyższe obroty. Kierowca musi nie tylko prawidłowo oszacować różnice 

prędkości obydwu pojazdów, lecz także ich długość. Ponadto musi skalkulować potrzebną drogę 

na wyprzedzanie i przyspieszenie swojego samochodu i, co jest bardzo ważne, uwzględnić pręd-

kość pojazdu, który ewentualnie nadjeżdża z naprzeciwka. Nie mniej ważne w tych kalkulacjach 

są dla szarych komórek informacje dotyczące przebiegu drogi i warunki atmosferyczne.  

„Wyprzedzanie zalicza się do najtrudniejszych manewrów w ruchu drogowym, i zarazem do naj-

niebezpieczniejszych“, podkreśla Stefanie Ritter, ekspertka z zakresu badania wypadków drogo-

wych w DEKRA. „W razie zderzenia z pojazdem nadjeżdżającym z naprzeciwka energie obydwu 

pojazdów sumują się, dlatego skutki takich wypadków są szczególnie poważne." 

Nawet doświadczonym kierowcom samochodów może się przydarzyć, że niewłaściwie ocenią 

zagrożenia. "Także zawodowcy często spędzający czas za kółkiem muszą się upewnić przed 

wykonaniem każdego manewru wyprzedzania, czy odcinek drogi, który ma zostać wykorzystany 

do wyprzedzania jest wystarczająco długi i nie ma zagrożeń ze strony pojazdów nadjeżdżających 

z naprzeciwka", stwierdza Stefanie Ritter. Zanim kierowca rozpocznie wyprzedzanie jest on po-

nadto zobowiązany do upewnienia się poprzez spojrzenie do tyłu, że żaden inny kierowca nie 

wpadł na taki sam pomysł i właśnie nie zainicjował wyprzedzania. „Odpowiednio wcześnie włą-

czony kierunkowskaz daje innym kierowcom ważne informacje o zamiarze wyprzedzania i po-

nownego włączenia się na pas ruchu", stwierdza ekspertka.  

Absolutnie zakazane jest wyprzedzanie w miejscach o niedostatecznej widoczności, przed 

grzbietami wzniesień albo zakrętami. To samo dotyczy złej widoczności spowodowanej przez 

brud jak i oblodzenie, deszcz albo śnieg zalegające na jezdni. Ponadto podczas wyprzedzania 

ważne jest zachowanie wystarczającego odstępu od boku wyprzedzanego pojazdu, w szczegól-

ności dotyczy to wyprzedzania jednośladów. Należy pamiętać, że podczas wyprzedzania nie 

wolno przekraczać dopuszczalnej maksymalnej prędkości jazdy, ponieważ przepisy ruchu dro-

gowego nie uznają wyjątków także w przypadku wyprzedzania. DEKRA Info 
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Boczny wiatr: pełna koncentracja za kółkiem 

Ostrożnie! Boczny wiatr! 

Należy zwolnić i stabilnie trzymać kierownicę 

Gdy nad krajem przechodzą wiosenne burze kierujący samochodami powinni poruszać się z 

pełną koncentracją, przypominają rzeczoznawcy z DEKRA. „W przypadku silnego wiatru i gwał-

townych podmuchów kierowcy w każdej chwili muszą być przygotowani na silne uderzenie wiatru, 

które skieruje pojazd w bok albo nawet go przesunie“, stwierdza Luigi Ancona, ekspert z zakresu 

wypadków drogowych w DEKRA. „Dlatego w przypadku bocznego wiatru jest bardzo ważne, aby 

oburącz stabilnie trzymać kierownicę i zredukować prędkość jazdy. Siła, z jaką siła wiatru wpłynie 

na konkretny pojazd jest zależna od prędkości poruszania się.“ 

Zagrożenia związane z bocznym wiatrem są także w znacznym stopniu zależne od powierzchni 

pojazdu. Na wpływ silnego wiatru w szczególny sposób są narażone samochody dostawcze, 

przyczepy kempingowe, samochody skrzyniowe oraz samochody osobowe wyposażone w ba-

gażniki dachowe. Mogą one nie tylko zostać przesunięte, ale także w ekstremalnych przypadkach 

nawet ulec przewróceniu. W zależności od sytuacji pogodowej, w okresie ekstremalnych powie-

wów wiatru kierowca musi liczyć się z gwałtownymi porywami nacierającymi z różnych kierunków.  

Szczególna ostrożność jest wskazana przede wszystkim we wszystkich sytuacjach, gdy pojazd 

wyjeżdża z osłoniętego terenu na otwartą przestrzeń, na przykład, gdy samochód osobowy wy-

przedza ciężarówkę, gdy wyjeżdża z tunelu, wykonuje manewr skrętu albo przekracza leśną 

drogę, przy czym w miarę możliwości należy unikać poruszania się w terenach leśnych, z uwagi 

na niebezpieczeństwo wystąpienia połamanych drzew. Także w przypadku odsłoniętych mostów 

należy zachować ostrożność. Zasadniczo należy się tutaj liczyć z większą prędkością wiatru niż 

w okolicy. 

Co mogą zrobić kierowcy samochodów, aby zmniejszyć niebezpieczeństwa związane z bocznym 

wiatrem? „Należy zmniejszyć prędkość jazdy, stabilnie, oburącz trzymać kierownicę, a w razie 

takiej potrzeby zrezygnować z wykonywania manewru wyprzedzania oraz śledzić zapowiedzi do-

tyczące ruchu drogowego“, zaleca ekspertka DEKRA z zakresu badania wypadków drogowych. 

„Należy zwracać uwagę na umieszczane na poboczu dróg oznakowanie informujące o bocznym 

wietrze. Niekiedy rozsądnym rozwiązaniem może się także okazać przerwanie podróży i prze-

czekanie wichury w bezpiecznym miejscu, aż ekstremalne zjawiska pogodowe przeminą. Tutaj 

liczy się zdrowy rozsądek“, stwierdza Luigi Ancona. Generalnie należy unikać bezpośredniego 

sąsiedztwa drzew, z uwagi na większe niebezpieczeństwo występowania połamanych konarów i 

przewróconych drzew.  DEKRA Info 
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Numer DOT zdradza wiek opon 

Stare opony mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Kierowcy samochodów powinni 

zwracać uwagę na wiek opon i gdy przekroczą one około 6 lat powinni je kontrolować u specjali-

sty, zalecają eksperci DEKRA do spraw ogumienia. Wiek opon można w bardzo prosty sposób 

odczytać na podstawie numeru DOT, który jest umieszczony z boku opony. Ostatnie cztery cyfry 

numeru DOT wskazują dokładnie na tydzień i rok produkcji. Obydwie pierwsze cyfry oznaczają 

tydzień, w którym została wyprodukowana opona, a dwie ostatnie rok produkcji. Pokazana powy-

żej opona o numerze 4814 została więc wyprodukowana w 48 tygodniu 2014 roku. Jeśli numer 

DOT posiada tylko trzy cyfry, wtedy oznacza to, że opona została wyprodukowana jeszcze przed 

2000 rokiem. Niektóre z takich opon są dodatkowo wyposażone w trójkącik umieszczony z prawej 

strony obok numeru DOT.  DEKRA Info 
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