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Podczas dokonywania zakupu używanego samochodu należy mieć oczy szeroko 
otwarte  

Wiosną panuje szczyt sezonu na rynku samochodów używanych. Jeśli odpowiednio 
wcześnie rozejrzymy się na giełdach online i wśród innych podmiotów oferujących po-
jazdy używane wtedy możemy odnieść korzyść wybierając z szerokiej oferty, przy jed-
nocześnie niskich, zimowych cenach. Aby po dokonaniu zakupu uniknąć nieprzyjem-
nych niespodzianek zaleca się zwrócić uwagę na kilka punktów.  

 

Mycie samochodu zimą. Należy unikać szoku termicznego. 

Jeśli podczas jesiennozimowej chlapy chcemy poruszać się dobrze wyglądającym sa-
mochodem, wtedy musimy częściej odwiedzać myjnię. Także zimą – z nielicznymi wy-
jątkami – jest możliwe zgodne z przyzwyczajeniami mycie samochodu. Jednak kierowcy 
powinni unikać odwiedzania myjni, gdy trwający mróz osiąga dwucyfrowe liczby, ostrze-
gają eksperci DEKRA z zakresu powłok lakierniczych. 

 

Często zbyt mało miejsca dla rowerzystów. Niebezpieczne spotkania. 

Niedostateczne odseparowanie stref ruchu drogowego jest przyczyną wielu wypadków, 
do których dochodzi między rowerzystami i pojazdami mechanicznymi, jak również mię-
dzy rowerzystami i pieszymi, ostrzegają eksperci DEKRA z zakresu badania wypadków. 
„Te trzy grupy dzielą się często w śródmieściach tą samą strefą ruchu, i to wszystko 
przy różnych prędkościach poruszania się. Z góry widać tutaj możliwość wystąpienia 
niebezpiecznych dla życia kolizji“, stwierdza ekspert z zakresu wypadków Danijel Cake-
ljic.  

 

Pozostałe tematy: 

Niebezpieczny poślizg w przypadku wystąpienia  ślizgawicy i gołoledzi. 
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Samochody używane: przed dokonaniem zakupu należy zlecić specjaliście przeprowadzenie 

sprawdzenia pojazdu 

Wiosną zaczyna się ruch na rynku samochodowym 

Podczas dokonywania zakupu używanego samochodu należy mieć oczy szeroko otwarte  

Wiosną panuje szczyt sezonu na rynku samochodów używanych. Jeśli odpowiednio wcześnie rozejrzymy 

się na giełdach online i wśród innych podmiotów oferujących pojazdy używane wtedy możemy odnieść 

korzyść wybierając z szerokiej oferty, przy jedocześnie niskich, zimowych cenach. Aby po dokonaniu 

zakupu uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek zaleca się zwrócić uwagę na kilka punktów.  

Uwaga na oszustów! DEKRA wyraźnie przestrzega, aby podczas dokonywania zakupu samochodu nie 

dać się zwieść pięknie wypolerowanej karoserii pojazdu. „Każdy używany samochód jest unikatem, po 

którym na pierwszy rzut oka najczęściej nie widać, czy poprzedni właściciel o niego odpowiednio dbał“, 

stwierdza Ronald Hufnagel, ekspert DEKRA z zakresu samochodów używanych. „Jeśli nie chcemy wyrzu-

cić pieniędzy w błoto, przed dokonaniem zakupu lepiej jest zlecić specjaliście sprawdzenie pojazdu.“  

Rękojmia i gwarancja. Dla większego bezpieczeństwa podczas dokonywania zakupu używanego samo-

chodu mamy do dyspozycji rękojmię i gwarancję. [W Niemczech] handlarze są zobowiązani przepisami do 

udzielania jednorocznej rękojmi i w ciągu pierwszych sześciu miesięcy muszą wykazać, że usterka nie 

występowała jeszcze podczas dokonywania sprzedaży. Często oprócz tego jest jeszcze oferowana daleko 

idąca gwarancja, samochód jest sprawdzony w warsztacie i posiada nową naklejkę z przeprowadzonych 

badań okresowych. W przypadku dokonywania zakupu od osoby prywatnej nie jest w zwyczaju udzielanie 

rękojmi i tak nie lubiany zapis „zakup na bazie oględzin“ wciąż jeszcze obowiązuje.  

Przeprowadzenie sprawdzenia pojazdu przez rzeczoznawcę. Dokonując zakupu pojazdu od osoby pry-

watnej można podjechać do rzeczoznawcy i zlecić sprawdzenie pojazdu. W takim raporcie zostaną wy-

szczególnione ewentualne usterki. Jeśli technika pojazdowa, karoseria wewnątrz jak i na zewnątrz są bez 

zarzutu, oraz elementy elektroniczne są wolne od usterek, wtedy eksperci DEKRA wydają na przykład 

certyfikat dla samochodu używanego (Gebrauchtwagen Siegel). Jeśli jesteśmy zainteresowani poznaniem 

faktycznej wartości pojazdu możemy również zlecić sporządzenie wyceny. 

Pisemna umowa sprzedaży. „Kupując samochód używany powinniśmy zachować niezbędną ostrożność“, 

podkreśla Ronald Hufnagel. Zawsze należy dokładnie sprawdzić dokumenty pojazdu, przeprowadzić jazdę 

próbną, zawrzeć wszystkie istotne punkty w umowie sprzedaży i na oględziny auta koniecznie zabrać ze 

sobą specjalistę, ponieważ jest sprawą oczywistą, że czworo oczu widzą więcej niż dwoje.“ DEKRA Info 
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Przed wjazdem na myjnię zaleca się przeprowadzenie mycia wstępnego  

Mycie samochodu zimą 

Należy unikać szoku termicznego 

Jeśli podczas jesiennozimowej chlapy chcemy poruszać się dobrze wyglądającym samocho-

dem, wtedy musimy częściej odwiedzać myjnię. Także zimą – z nielicznymi wyjątkami – jest 

możliwe zgodne z przyzwyczajeniami mycie samochodu. Jednak kierowcy powinni unikać od-

wiedzania myjni, gdy trwający mróz osiąga dwucyfrowe liczby, ostrzegają eksperci DEKRA z 

zakresu powłok lakierniczych. Wtedy istnieje niebezpieczeństwo, że drzwi przymarzną i pod 

wpływem dużej różnicy temperatur ucierpi zimny lakier samochodowy.  

Przed wyjazdem na myjnię zaleca się delikatne usunięcie pozostałości śniegu i lodu, aby na la-

kierze nie powstały nieestetyczne zadrapania. Zalegający na szybach lód ostrożnie usuwa się 

skrobaczką, którą można poruszać zawsze tylko w jednym kierunku. Jeszcze sprawniej można 

to zrobić przy wykorzystaniu preparatu do odmrażania szyb. Ważne jest delikatne przeprowadze-

nie mycia wstępnego, czy to ręcznie, czy też przy użyciu natrysku. W ten sposób usuniemy więk-

sze drobiny brudu, które mogą uszkodzić lakier. 

Wykorzystując myjkę wysokociśnieniową można usunąć pozostałości brudu i soli z trudno do-

stępnych miejsc, takich jak wnęki kół. „Przy niskich temperaturach nie należy jednak kierować 

strumienia wody bezpośrednio na szczeliny drzwi albo pokrywy bagażnika. Może to prowadzić 

do przymarznięcia gumowych uszczelek i do oblodzenia zamków drzwi“, ostrzega Anton Schmidt, 

ekspert DEKRA z zakresu lakiernictwa. „W razie wątpliwości uszczelki drzwi należy przetrzeć na 

sucho i zabezpieczyć środkiem do pielęgnacji gumy, aby zapobiec drogim naprawom.“ 

Ponadto ekspert ostrzega przed długim kierowaniem dyszy myjki wysokiego ciśnienia w jedno 

miejsce. Przede wszystkim dotyczy to wrażliwych opon i czujników. Poza tym należy zachować 

minimalną odległość około pół metra. Ponieważ lakier przy niskich temperaturach staje się kru-

chy, przy dużym ciśnieniu wody i zbyt małym odstępie dyszy wysokiego ciśnienia może dojść do 

powstania drobnych uszkodzeń, np. od uderzeń kamieni, oraz do powierzchniowego odchodze-

nia lakieru.  

Bezpośrednio po umyciu samochodu, z uwagi na wilgotne albo oblodzone tarcze hamulcowe 

może dojść do zmniejszenia siły hamowania. Dlatego należy ostrożnie przyhamowywać, nie na-

rażając jednak pojazdów poruszających się z tyłu.  DEKRA Info 
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Wzajemny szacunek zmniejsza ryzyko wypadku 

Często zbyt mało miejsca dla rowerzystów  

Niebezpieczne spotkania 

Niedostateczne odseparowanie stref ruchu drogowego jest przyczyną wielu wypadków, do których dochodzi 

między rowerzystami i pojazdami mechanicznymi, jak również między rowerzystami i pieszymi, ostrzegają eks-

perci DEKRA z zakresu badania wypadków. „Te trzy grupy dzielą się często w śródmieściach tą samą strefą 

ruchu, i to wszystko przy różnych prędkościach poruszania się. Z góry widać tutaj możliwość wystąpienia nie-

bezpiecznych dla życia kolizji“, stwierdza ekspert z zakresu wypadków Danijel Cakeljic. 

W takiej sytuacji zmotoryzowanym uczestnikom ruchu drogowego, przy niewielkiej szerokości drogi, niekiedy 

sprawia trudność zachowanie wystarczającego odstępu z boku od rowerzystów. Powinni jednak zwracać na to 

uwagę, aby jeśli jest to tylko możliwe, nie przejeżdżać zbyt blisko obok rowerzystów i [poruszając się w Niem-

czech] zachowywać określony w [niemieckich] przepisach odstęp z boku równy 1,5 m w terenie zabudowanym i 

dwa metry poza terenem zabudowanym. Na wąskich drogach zapewni to wzrost bezpieczeństwa podczas wy-

przedzania, gdy pojazdy mechaniczne poczekają w miejscu, gdzie rowerzysta może ich lepiej wyminąć.   

Z kolei rowerzyści powinni w takich sytuacjach wziąć pod uwagę także interesy zmotoryzowanych uczestników 

ruchu drogowego i w odpowiednich do wymijania miejscach dać zmotoryzowanym uczestnikom ruchu drogo-

wego możliwość do wyprzedzania. Aby uniknąć takich konfliktów byłoby pomocne, gdyby rowerzyści planowali 

swoje trasy przejazdu w taki sposób, aby w miarę możliwości unikać bardzo zatłoczonych dróg  nie posiadają-

cych wytyczonych ścieżek rowerowych i raczej wybierali bezpieczny objazd.  

„W taki sposób można by przynajmniej częściowo uniknąć sytuacji, gdy rowerzyści z uwagi na ich niewielką 

prędkość zbyt często stają się przeszkodą dla zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego“, stwierdza rze-

czoznawca z zakresu wypadków drogowych. Przy dużym nasileniu ruchu pomocne byłoby także bardziej kon-

sekwentne korzystanie przez rowerzystów z istniejących dróg dla rowerów, nawet gdyby poruszając się po jezdni 

szybciej dotarli do swoich miejsc docelowych. 

Brak wydzielenia pasów ruchu także poza drogami i ulicami po których poruszają się pojazdy mechaniczne pro-

wadzi wciąż jeszcze do niebezpiecznych sytuacji, a mianowicie do zdarzeń między rowerzystami i pieszymi. 

„Tutaj do uniknięcia wypadków w znacznym stopniu może przyczynić się większy wzajemny szacunek“, podkre-

śla Danijel Cakeljic. Odpowiednio szybkie użycie sygnału dźwiękowego przez rowerzystę przed wyprzedzeniem 

pieszego jest odbierane jako pozytywny sygnał informujący o niebezpieczeństwie, którego nie należy fałszywie 

interpretować jako ponaglanie. Po stronie pieszych należy stwierdzić, że oczekują oni więcej ostrożności i roz-

wagi podczas korzystania i przekraczania dróg dla rowerów.  DEKRA Info 
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Na lodzie i śniegu: należy brać pod uwagę poślizg pojazdów  

Niebezpieczny poślizg w przypadku wystąpienia ślizgawicy i gołoledzi 

Należy zwiększyć odstęp i zredukować prędkość 

Na śliskich drogach kierujący samochodami muszą się liczyć z wystąpieniem niebezpiecznych poślizgów, ostrze-

gają rzeczoznawcy DEKRA z zakresu badania wypadków drogowych. W przypadku występowania temperatur 

poniżej +4 stopnie Celsjusza oznacza to, że należy dostosować sposób poruszania się do panujących warunków, 

aby także na śniegu, lodzie i gołoledzi panować nad pojazdem. Ponad 6500 kierowców [w Niemczech] w roku 

2019 z tym sobie nie poradziło i poruszając się po ośnieżonych i oblodzonych drogach spowodowali ponad 4000 

wypadków z udziałem rannych, przy czym 36 osób straciło życie, a w około 2500 przypadkach doszło do po-

wstania znacznych szkód materialnych. 

„Aby kierowcy także na śliskiej nawierzchni mieli swoje pojazdy pod kontrolą niezbędny jest przewidujący i 

ostrożny sposób prowadzenia pojazdu“, stwierdza Stefanie Ritter, ekspertka DEKRA z zakresu wypadków dro-

gowych. „Pojazd może łatwiej opuścić jezdnię wpadając w poślizg, albo zostać wyrzucony na pas przeznaczony 

dla ruchu z przeciwnego kierunku. W przypadku zalegającego na drodze śniegu albo gołoledzi droga hamowania 

ulega przynajmniej podwójnemu wydłużeniu w porównaniu z suchą nawierzchnią. „Zawsze należy się także z 

tym liczyć, że inny pojazd wpadnie w poślizg i trzeba będzie właściwie zareagować. Oznacza to, że należy 

zwiększyć odstęp i zredukować prędkość“, stwierdza ekspertka.  

Podczas poruszania się po śliskich drogach należy także z wyczuciem przyspieszać, wykonywać ostrożne ruchy 

kierownicą i stopniowo hamować. Jeśli pomimo tego wpadniemy w poślizg, zaleca się, wyłączyć sprzęgło i z 

wyczuciem odbić w przeciwną stronę. Istotne jest także to, że siły napędu są najlepiej przenoszone na śliską 

jezdnię  przy niskiej liczbie obrotów silnika. Dlatego odpowiednio wcześnie należy wrzucić wyższy bieg i się na 

nim poruszać. Jeśli koła napędowe buksują podczas ruszania, wtedy można spróbować ostrożnie ruszyć z dru-

giego biegu. 

Niekiedy nie można uniknąć hamowania awaryjnego. W przypadku samochodów wyposażonych w system za-

pobiegający zablokowaniu kół (ABS) w takich sytuacjach, aby w pełni wykorzystać możliwości hamulców, ko-

nieczne jest zdecydowane przyciśnięcie dźwigni hamulca. Kierowcy nie powinni się irytować wyczuwalnym na 

dźwigni hamulca pulsowaniem systemu. 

Ponadto przed wyruszeniem w drogę należy zasięgnąć informacji odnośnie warunków pogodowych, drogowych 

oraz dotyczących natężenia ruchu drogowego, a także sprawdzić, jeśli jest taka konieczność, alternatywne dla 

samochodu możliwości transportu. Stefanie Ritter stwierdza ponadto, że „należy pamiętać, że tylko opony zi-

mowe, których bieżnik ma jeszcze przynajmniej 4 mm oferują bezpieczeństwo na ośnieżonych drogach. Gdy 

jezdnia jest oblodzona, wtedy pomoże tylko jedno: odstawienie pojazdu.“  DEKRA Info 
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