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Szanowni Państwo

Mamy przyjemność zaprezentować Przewodnik Zwrotu Pojazdów Ciężarowych. Publikacja spełnia standardy wymagane w tego rodzaju opracowaniach i jest odpowiedzią na
oczekiwania Klientów rynku wynajmu.
Niniejsze opracowanie zawiera przykłady akceptowalnych i nieakceptowalnych uszkodzeń pojazdów ciężarowych po zakończeniu kontraktu wynajmu. Przewodnik zawiera
zdjęcia i precyzyjne opisy uszkodzeń z jakimi możemy mieć do czynienia podczas zwrotu
pojazdu. Fraikin Polska Sp. z o.o. stosować będzie zapisy publikacji jako podstawę przy
rozstrzyganiu sporów co do odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku
codziennej eksploatacji wynajmowanych.
Ponadto, celem przewodnika jest promowanie zasad bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji pojazdów ciężarowych. Niezwykle istotnym jest dla nas minimalizowanie kosztów
ponoszonych przez Najemców (naszych Klientów), co pozwoli optymalizować łączne
koszty użytkowania ﬂot pojazdów ciężarowych, poprawić ich przejrzystość oraz uprościć
procedury i ograniczyć czas potrzebny na zakończenie kontraktu. W każdym przypadku
stan techniczny pojazdu zależy od sposobu jego użytkowania i stosowania się Najemcy do
zasad określonych w Ogólnych Warunkach Wielozadaniowego Najmu Pojazdów,
będących integralnym elementem Umowy Wynajmu.
W opracowaniu publikacji udział wzięli eksperci Działu Technicznego Fraikin Polska przy
aktywnym współudziale pracowników ﬁrmy Dekra Polska. Przewodnik jest dostępny
bezpłatnie dla zainteresowanych na stronie www.fraikin.pl.
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Obowiązki Użytkownika pojazdu

Najemca pojazdu sprawuje pieczę nad pojazdem, jego wyposażeniem i akcesoriami. Najemca
ponosi odpowiedzialność za pojazd od momentu odebrania pojazdu do momentu jego zwrotu.
Najemca zobowiązany jest korzystać z pojazdu, jego wyposażenia i akcesoriów zgodnie ze
wskazówkami Fraikin i/lub producenta pojazdu lub urządzenia dodatkowego zainstalowanego
na pojeździe. Najemca jest odpowiedzialny za właściwe przechowywanie kluczy i wymaganych
prawem dokumentów administracyjnych pojazdu.
Przy wydaniu i zwrocie pojazdu, pracownik ﬁrmy Fraikin Polska Sp. z o.o. i przedstawiciel
Najemcy, podpisują wspólnie dokument wydania i zwrotu pojazdu zwany dalej ,,protokołem
zdawczo-odbiorczym”.
Najemca zobowiązany jest udostępniać pojazd na wszystkie wezwania pracowników ﬁrmy
Fraikin Polska Sp. z o.o., niezależnie od ich terminu lub częstotliwości, których celem jest wypełnienie obowiązków związanych z właściwym utrzymaniem technicznym pojazdu, wymaganym prawem i procedurami wewnętrznymi Wynajmującego.
Fraikin jest jedynym podmiotem upoważnionym do przeprowadzania czynności serwisowych
i naprawczych pojazdu i akceptowania jego kosztów, niezależnie od tego, czy uszkodzenie jest
uszkodzeniem mechanicznym, czy wynikiem szkody komunikacyjnej.
Obowiązkiem Najemcy jest zwrócenie Wynajmującemu kompletnego pojazdu, wraz z jego
wyposażeniem, które znajdowało się w aucie w chwili jego wydania Najemcy.
W przypadku zwrotu wynajmowanego pojazdu w miejscu odmiennym niż określone
w umowie Wynajmu, Wynajmujący obciąży Najemcę dodatkowymi kosztami z tytułu doprowadzenia pojazdu do wskazanego w Umowie Wynajmu miejsca zwrotu pojazdu.
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Tabela amortyzacji kosztów naprawy po zwrocie pojazdu

Wiek pojazdu
w miesiącach

Procent amortyzacji
części oryginalnych

0-6

0%

6-9

0%

9-12

0%

12-15

0%

15-18

0%

18-21

0%

21-24

15%

24-27

16%

27-30

19%

30-33

20%

33-36

23%

36-39

25%

39-42

27%

42-45

30%

45-48

33%

48-51

37%

51-54

40%

• Koszt materiału lakierniczego
wymaganego do naprawy pojazdu

54-57

45%

57-60

50%

• Usługi lakierowania
elementów pojazdu i/lub
zabudowy/przyczepy/naczepy.

Tabela amortyzacji nie obejmuje
następujących elementów:
• Części nieoryginalne (alternatywne)
• Brak kluczyka od samochodu
(Najemca ponosi koszt: wymiany
kluczy, ich programowania i wymiany
zamków)
• Brak książki serwisowej
• Braki w wyposażeniu fabrycznym
i dodatkowym

3

Deﬁnicje
Eksploatacja pojazdów samochodowych - jest to zespół działań organizacyjno-technicznych
związanych z użytkowaniem pojazdu, zgodnie z wymaganiami i wskazówkami producenta,
zawartymi w instrukcji obsługi. Użytkownik jest również odpowiedzialny za codzienną podstawową obsługę pojazdu .
Szkoda: ubytek w majątku poszkodowanego. Szkoda stanowi różnicę między tym, czym poszkodowany dysponowałby w zakresie wartości, których szkoda dotyczy, gdyby nie było zdarzenia wywołującego szkodę, a tym, czym dysponuje rzeczywiście na skutek tego zdarzenia.
Obowiązkiem najmującego jest niezwłoczne zgłaszanie takiego ubytku do Fraikin, co wspólnie określone zostało w umowie najmu.
Dokumenty i akcesoria jako elementy wyposażenia pojazdu tj.: klucze, dowód rejestracyjny, książka serwisowa, instrukcja obsługi, ubezpieczenie OC, kody do
radia i komplet pilotów, powinny być zwrócone sprawne i w dokładnie takiej liczbie, w jakiej były wydane, a zamki drzwi lub pokryw kompletne i nieuszkodzone.
Elementy dodatkowe, nie będące wyposażeniem fabrycznym producenta i nie zamontowane
przez Fraikin np. CB radio, powinny być zamontowane w sposób nieinwazyjny i wymontowane przy zwrocie pojazdu.
Graﬁka reklamowa: w przypadku najmu długoterminowego powinna być zdemontowana, nie
pozostawiając przy tym żadnych odbarwień i uszkodzeń powłoki lakierniczej. W przypadku
najmu krótkoterminowego pojazd powinien być zwrócony w stanie jak przy wydaniu. Koszt
usunięcia lub naprawy graﬁk reklamowych obciąża Najemcę.
Zwrot pojazdu: niezależnie od tego, czy wynika z rozwiązania umowy najmu czy z innych
powodów, powinien być dokonany w dniu wygaśnięcia umowy lub w dniu wskazanym przez
Fraikin, zgodnie z postanowieniami umowy najmu i udokumentowany protokołem zwrotu,
podpisanym przez Fraikin i najemcę.
W każdym przypadku, Fraikin Polska Sp. z o.o. podchodzi indywidualnie do oceny uszkodzeń
mając na uwadze zasady określone w niniejszym opracowaniu, okoliczności powstania uszkodzeń i warunki eksploatacji pojazdu.
Szerokiej i bezpiecznej drogi życzy zespół Fraikin Polska

You drive, we care
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Zakres odpowiedzialności Najemcy za uszkodzenia pojazdu zwracanego, na podstawie przykładowych zdjęć:

NIE

TAK

Fraikin Polska Sp. z o.o. każde uszkodzenie i okoliczności jego powstania rozważa w sposób indywidualny i w oparciu o współpracę z Klientem.
Powyższe przykłady, są przypadkami ekstremalnymi, których częstotliwość jest minimalna.
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KABINA / NADWOZIE
Uszkodzenia lakieru

Ubytki/uszkodzenia lakieru elementów kabiny/nadwozia (np. odpryski spowodowane przez uderzenia kamieni), o ile średnica żadnego z nich nie przekracza
8 mm oraz nie doszło do naruszenia warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego.
Elementy z tworzyw sztucznych lub kompozytów nie
mogą posiadać pęknięć.

Ubytki/uszkodzenia lakieru elementów kabiny/nadwozia (z wyłączeniem części dolnych elementów zderzaków przed. oraz części dolnych konsoli stopni wejściowych – do 150 mm od krawędzi dolnej) np. powstałe
przez niewłaściwą konserwację, których średnica przekracza 8 mm lub naruszone zostało zabezpieczenie antykorozyjne lub doszło do pęknięcia elementu z tworzywa sztucznego lub kompozytu.

Zarysowania lakieru elementów kabiny/nadwozia,
niezależnie od ilości i rozmiaru, jeżeli jest możliwe ich
usunięcie przez polerowanie (głębokość zarysowań
jest na tyle niska, że nie są wyczuwalne po przesunięciu
po nich paznokciem).

Zarysowania lakieru elementów
kabiny/nadwozia
niemożliwe do usunięcia przez polerowanie, ale
nienaruszające warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego, o ile ich ilość nie przekracza 2 na dany element a
jednocześnie długość jest mniejsza niż 200 mm,
szerokość 20 mm lub ich powierzchnia mieści się w
okręgu o średnicy 100 mm.
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KABINA / NADWOZIE
Uszkodzenia lakieru
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Zarysowania lakieru niezależnie od rozmiaru, jeśli naruszona została warstwa zabezpieczenia antykorozyjnego.

Zarysowania lakieru, których nie można usunąć za
pomocą polerowania, a ich długość przekracza 200
mm, lub szerokość przekracza 20 mm lub ich powierzchnia wykracza poza okrąg o średnicy 100 mm
lub występują w ilości większej niż 2 na dany element
kabiny.

Wgniecenia elementów oblachowania kabiny/nadwozia, których rozmiar nie przekracza 50 mm (o ile nie
występuje pęknięcie powłoki lakierowej) w ilości do 6
wgnieceń na dany element.

Wgniecenia ściany tylnej kabiny, których rozmiar nie
przekracza 100 mm (o ile nie występuje pęknięcie
powłoki lakierowej) w ilości do 6 wgnieceń.

KABINA / NADWOZIE
Wgniecenia

Wgniecenia elementów oblachowania kabiny/nadwozia w obszarze których doszło do pęknięcia powłoki lakierowej.

Wgniecenia elementów oblachowania kabiny/nadwozia o rozmiarze przekraczającym 50 mm (z wyłączeniem ściany tylnej).

Wgniecenia ściany tylnej kabiny o rozmiarze przekraczającym 100 mm.

Wgniecenia elementów oblachowania kabiny/nadwozia występujące w ilości powyżej 6 na dany element.
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KABINA / NADWOZIE
Wgniecenia, dodatkowy osprzęt, korozja

Dodatkowy osprzęt zamontowany w sposób inwazyjny przez Użytkownika (bez zgody właściciela pojazdu) i/lub ślady
pozostałe po jego demontażu.

Korozja elementów oblachowania kabiny/nadwozia, niezależnie od rozmiaru, o ile nie powstała w samoczynnie.
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KABINA
Wnętrze > Uszkodzenia

Wszelkie uszkodzenia elementów wyposażenia wnętrza kabiny spowodowane niewłaściwą eksploatacją i/lub czynnikami zewnętrznymi (w tym między innymi: mechanicznymi, termicznymi, chemicznymi ), np. pęknięcia, rozerwania, przebicia, przepalenia, zarysowania, ubytki materiału, uszkodzenia powłoki zewnętrznej, deformacje, odkształcenia , odbarwienia itd., o ile uszkodzenia te nie powstały wskutek użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem.

Wszelkie uszkodzenia elementów wyposażenia wnętrza kabiny ograniczające funkcjonalność lub powodujące niesprawność.
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KABINA
Wnętrze > Uszkodzenia

Wszelkie braki lub niekompletność elementów wyposażenia wnętrza kabiny.

Zdemontowane lub nieprawidłowo zamontowane elementy wyposażenia wnętrza kabiny.
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KABINA
Wnętrze

Dodatkowy osprzęt pod warunkiem, że został zamontowany za zgodą Właściciela pojazdu, jest sprawny, nie posiada
uszkodzeń oraz został zainstalowany bezinwazyjnie, tj. po zdemontowaniu nie pozostaną widoczne ślady np. w postaci otworów, odkształceń, odbarwień, pozostałości kleju itd.

Zamontowany przez Użytkownika dodatkowy osprzęt, jeżeli jest uszkodzony, niesprawny lub jego dalsze wykorzystanie/użytkowanie jest niemożliwe oraz ślady po zdemontowaniu zamontowanego przez Użytkownika dodatkowego wyposażenia np. w postaci nienaprawionych lub naprawionych niefachowo otworów, odkształceń, odbarwień, pozostałości kleju itd. (również w przypadku, gdy zamontowane wyposażenie pozostało w pojeździe).
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KABINA
Wnętrze

Fotele, leżanki noszące ślady normalnej eksploatacji w postaci np. wytarć poszyć tapicerskich (o ile nie występują rozerwania), odkształceń/deformacji gąbki foteli (o ile nie wpływają na funkcjonalność, i nie są wynikiem użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem np. przewożenie na nich ładunków), zabrudzenia możliwe do usunięcia w ramach podstawowego czyszczenia).

Poszycia tapicerskie, osłony itp. zanieczyszczone np. zaplamione w stopniu uniemożliwiającym usunięcie zabrudzeń
w czasie podstawowego czyszczenia.
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KABINA
Wnętrze

Fotele, leżanki niekompletne, niesprawne lub uszkodzone mechanicznie, termicznie, chemicznie itp. np. pęknięcia, rozerwania, przebicia, przepalenia, zarysowania, ubytki materiału, uszkodzenia powłoki zewnętrznej, deformacje, odkształcenia , odbarwienia itd., o ile uszkodzenia te nie powstały wskutek użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem.

Pasy bezpieczeństwa niesprawne (np. napinacze po zadziałaniu, mechanizmy zwijania/rozwijania niesprawne) lub niekompletne lub uszkodzone taśmy pasów np. przepalone, przecięte, rozerwane.
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WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE
Zarysowania

Zarysowania elementów wyposażenia zewnętrznego kabiny/nadwozia (z wyłączeniem części dolnych elementów zderzaków przednich oraz części dolnych konsoli stopni wejściowych – do 150 mm od krawędzi dolnej) powodujące wystąpienie ubytków materiału.

Zarysowania elementów wyposażenia zewnętrznego kabiny/nadwozia (w tym części dolnych elementów zderzaków
przednich oraz części dolnych konsoli stopni wejściowych), powodujące wystąpienie perforacji np. przetarcia, rozerwania itp.
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WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE
Zarysowania

150 mm

Zarysowania nielakierowanych elementów wyposażenia zewnętrznego kabiny/nadwozia nie powodujące głębokich
ubytków materiału.

Zarysowania części dolnych elementów zderzaków przednich oraz części dolnych konsoli stopni wejściowych – do
150 mm od krawędzi dolnej, także jeżeli występują głębokie ubytki materiału o ile nie doszło do perforacji np. przetarcia, rozerwania itp.
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WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE
Pęknięcia, braki

Braki lub niekompletność elementów wyposażenia zewnętrznego kabiny/nadwozia.

Nieprawidłowy montaż elementów wyposażenia lub uszkodzone uchwyty mocujące.
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WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE
Odkształcenia

Odkształcenia lub ślady po odkształceniach elementów
zewnętrznego wyposażenia kabiny/nadwozia, których
rozmiar nie przekracza 50 mm, a w przypadku elementów zderzaków przednich oraz części dolnych konsoli
stopni wejściowych kabiny (poniżej stopnia dolnego) nie
przekracza 100 mm, przy czym ilość nie może być większa niż 2 odkształcenia na dany element.

Odkształcenia lub ślady po odkształceniach elementów
zewnętrznego wyposażenia kabiny/nadwozia, których
rozmiar przekracza 50 mm, a w przypadku elementów
zderzaków przednich oraz części dolnych konsoli stopni
wejściowych kabiny (poniżej stopnia dolnego) przekracza 100 mm, lub ilość odkształceń jest większa niż 2 na
dany element.

Pęknięcia elementów wyposażenia zewnętrznego kabiny/nadwozia (w tym elementów zderzaków przednich i konsoli
stopni wejściowych).
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WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE
Szyby, uszczelki

Uszczelki rozerwane, z ubytkami materiału, niekompletne.

Ślady po użytkowaniu pojazdu z okleinami o ile były
one zamontowane za zgodą właściciela pojazdu np. odbarwienia, różnice w wyblaknięcia lakieru.
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Ślady po użytkowaniu pojazdu z okleinami jeżeli zostały one zamontowane bez zgody właściciela pojazdu)
np. odbarwienia, różnice w wyblaknięcia lakieru.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE
Montaż szkła, luster

Uszkodzenia mechaniczne szkieł lusterek, powodujące ograniczenie ich funkcjonalności np. głębokie rysy, pęknięcia,
zmatowienia, rozwarstwienia.

Wszelkie uszkodzenia szyb mające negatywny wpływ
na bezpieczeństwo w ruchu, między innymi ograniczające widoczność (poza obszarem montażowym), przejrzystość, np. zarysowania, zmatowienia, rozwarstwienia.

Wszelkie uszkodzenia szyb, skutkujące pęknięciem którejkolwiek z warstw szyby, niezależnie od umiejscowienia rozmiaru.
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POJAZD Z ZEWNĄTRZ
Oświetlenie

Wszelkie uszkodzenia reﬂektorów i lamp (w tym oświetlenia dodatkowego i specjalnego) ograniczające ich funkcjonalność, lub wpływające negatywnie na bezpieczeństwo w ruchu, niezależnie od rozmiaru.

Wszelkie pęknięcia reﬂektorów i lamp (w tym oświetlenia dodatkowego i specjalnego) .
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POJAZD Z ZEWNĄTRZ
Oświetlenie

Zabrudzenia we wnętrzu reﬂektorów i lamp (w tym oświetlenia dodatkowego i specjalnego).

Naprawy w tym blacharskie i lakiernicze (niezlecone przez właściciela pojazdu), które nie zostały wykonane z należytą starannością i/lub niezgodnie z obowiązującą technologią producenta pojazdu np. występują: wyraźne wady lakiernicze, ślady nieprofesjonalnego klejenia elementów z tworzyw sztucznych / kompozytów lub nie został przywrócony
pierwotny kształt elementu itp.
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POJAZD Z ZEWNĄTRZ
Okleiny

Pozostawione okleiny reklamowe zamontowane przez albo na życzenie Użytkownika pojazdu lub uszkodzenia powstałe
po ich usunięciu np. uszkodzenia mechaniczne powłoki lakierowej.

Zabrudzenia obcą substancją (np. smoła, beton), niemożliwe do usunięcia w ramach podstawowego mycia, o ile nie są
wynikiem użytkowania zgodnego z przeznaczeniem pojazdu.
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POJAZD
Naprawy

Naprawy blacharskie i lakiernicze (niezlecone przez właściciela pojazdu), które nie zostały wykonane z należytą starannością i/lub niezgodnie z obowiązującą technologią producenta pojazdu np. występują wyraźne wady lakiernicze, nie
został przywrócony pierwotny kształt, ślady nieprofesjonalnego klejenia elementów z tworzyw sztucznych / kompozytów itp.

Elementy wyposażenia wnętrza kabiny, noszące ślady normalnej eksploatacji np. powierzchowne wytarcia o ile nie występują ubytki materiału, zabrudzenia możliwe do usunięcia podczas podstawowego czyszczenia.
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POJAZD
Kompletność wyposażenia

Wszelkie braki w odniesieniu do stanu w jakim Użytkownik otrzymał pojazd.

Elementy wyposażania ramy ze śladami zużycia wynikającymi z normalnej eksploatacji oraz niewielkimi uszkodzeniami
nie wpływającymi na funkcjonalność np. podesty, stopnie, błotniki i osłony z zarysowaniami lub niewielkimi wgnieceniami lub śladami korozji.
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PODWOZIE
Koła

Kołpaki kół z zarysowaniami, śladami korozji, wgnieceniami o ile nie wpływają na funkcjonalność.

Kołpaki kół z uszkodzeniami wpływającymi na ich funkcjonalność, np. zdeformowane, pęknięte itd.

Tarcze kół z uszkodzeniami wpływającymi na ich funkcjonalność, np. zdeformowane, wgniecione, pęknięte
itd.
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PODWOZIE
Opony

Opony z uszkodzeniami wpływającymi na funkcjonalność i bezpieczeństwo w ruchu np. wybrzuszenia, nadcięte, rozerwania, ubytki gumy, wyrwane klocki bieżników, ślady nieprofesjonalnych napraw lub naprawy na bokach, rozwarstwienia.

Opony o głębokości bieżnika poniżej 3 mm lub zdeformowane (np. wskutek uszkodzenia opasania) lub z pogłębianym
bieżnikiem.
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PODWOZIE
Wyposażenie

Ramy nośne, ramy pośrednie, wsporniki, uchwyty itp. z uszkodzeniami wpływającymi na funkcjonalność, np. odkształcenia powodujące zmianę geometrii lub skorodowane lub ze śladami przeróbek dokonanych przez Użytkownika.

Poszycia zewnętrzne i wyposażenie zewnętrzne zabudów typu, kontener, izoterma, chłodnia z zarysowaniami
lakieru, niezależnie od ilości i rozmiaru, jeżeli jest możliwe ich usunięcie przez polerowanie (głębokość zarysowań jest na tyle niska, że nie są wyczuwalne po przesunięciu po nich paznokciem).

Poszycia zewnętrzne i wyposażenie zewnętrzne zabudów typu kontener, izoterma z zarysowaniami lakieru
niemożliwymi do usunięcia przez polerowanie, ale nienaruszające warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego,
o ile ich ilość jest nie większa niż 5 na dany element (np.
ściana boczna) a długość jest mniejsza niż 500 mm i szerokość jest do 50 mm lub średnica nie przekracza 250
mm.
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PODWOZIE
Wyposażenie

Elementy wyposażania ramy ze śladami zużycia wynikającymi z normalnej eksploatacji oraz niewielkimi uszkodzeniami
nie wpływającymi na funkcjonalność np. podesty, stopnie, błotniki i osłony z zarysowaniami lub niewielkimi wgnieceniami lub śladami korozji.

Elementy wyposażenie ramy niekompletne lub niesprawne lub z uszkodzeniami wpływającymi na funkcjonalność np. podesty, stopnie, błotniki i osłony zdeformowane lub pęknięte albo skorodowane.
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RAMA
Wyposażenie

Zbiorniki paliwa ze śladami normalnej eksploatacji i niewielkimi uszkodzeniami o ile nie wpływają na funkcjonalność np.
zarysowania, łagodne wgniecenia o rozmiarze nie przekraczającym 100mm.

Zbiorniki paliwa z wgnieceniami o rozmiarze przekraczającym 100mm oraz wszelkie ostre wgniecenia i wgniecenia występujące w obrębie spoin.
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RAMA
Wyposażenie

Zbiorniki paliwa nieszczelne, nieprawidłowo zamontowane, nieoryginalne, niekompletne lub z przeróbkami
dokonanymi przez Użytkownika (bez zgody Właściciela pojazdu) np. zamontowany dodatkowy osprzętem.

Układy pneumatyczne z uszkodzeniami wpływającymi
na funkcjonalność lub niekompletne .

Ramy nośne, ramy pośrednie, wsporniki, uchwyty itp. ze śladami normalnej eksploatacji w postaci np. zarysowań, łagodnych wgnieceń/odkształceń (o ile nie wpływają na funkcjonalność) lub ze śladami korozji, o ile stopień skorodowania nie
wpływa na ich funkcjonalność, np. wytrzymałość.
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ZABUDOWA
Lakier / Powłoka zewnętrzna > Zarysowania lakieru

Zabudowy typu kontener, izoterma, chłodnia z zarysowaniami lakieru, których nie można usunąć za pomocą polerowania, a ich długość przekracza 500 mm, lub szerokość przekracza 50 mm lub powierzchnia jest większa niż 250 mm x 250
mm.

Poszycia zewnętrzne i wyposażenie zewnętrzne zabudów typu kontener, izoterma, chłodnia z wgnieceniami, których
rozmiar nie przekracza 250 mm (o ile nie występuje pęknięcie powłoki lakierowej / powłoki zewnętrznej i nie wpływają na funkcjonalność) w ilości do 3 wgnieceń na dany element (np. cała ściana boczna).
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ZABUDOWA
Poszycie zewnętrzne > Wgniecenia

Poszycia zewnętrzne i wyposażenie zewnętrzne zabudów typu kontener, izoterma, chłodnia z wgnieceniami
w obszarze których doszło do pęknięcia powłoki lakierowej / powłoki zewnętrznej.

Poszycia zewnętrzne i wyposażenie zewnętrzne zabudów typu kontener, izoterma, chłodnia z wgnieceniami o
rozmiarze przekraczającym 250 mm lub wpływającymi
na funkcjonalność.

Poszycia zewnętrzne i wyposażenie zewnętrzne zabudów typu kontener, izoterma z pęknięciami, rozerwaniami, ubytkami materiału – dotyczy także wnętrza zabudów.
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ZABUDOWA
Poszycie zewnętrzne > Wgniecenia / Wnętrze

Wnętrza zabudów typu kontener, izoterma ze śladami normalnej eksploatacji np. w postaci zarysowań, wgnieceń, odkształceń itp., o ile nie wpływają one na funkcjonalność.

Wnętrza zabudów typu kontener, izoterma z uszkodzeniami wpływającymi na funkcjonalność np. w postaci pęknięć,
deformacji itp.
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ZABUDOWA
Skrzynie

Zabudowy typu skrzynie ze śladami normalnej eksploatacji np. w postaci zarysowań, wgnieceń, odkształceń, korozji
itp., o ile uszkodzenia te nie wpływają na funkcjonalność np., szczelność, właściwe zamykanie/otwieranie itp.

Zabudowy typu skrzynie z uszkodzeniami wpływającymi na funkcjonalność np. pęknięte, zdeformowane, skorodowane
(w stopniu uniemożliwiającym dalszą bezpieczną eksploatację).
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ZABUDOWA
Skrzynie

Plandeki i kurtyny ze śladami normalnej eksploatacji np.
w postaci zarysowań, wytarć, powierzchniowego spękania (bez perforacji) lub ze śladami prawidłowo wykonanych napraw o ile nie wpływają one na funkcjonalność.

Wszelkie uszkodzenia plandek i kurtyn z uszkodzeniami wpływającymi na funkcjonalność np. pęknięte, rozerwane, przecięte.

Wszelkie uszkodzenia stelaży zabudów, mechanizmów
zwijania dachów i kurtyn itd. z uszkodzeniami wpływającymi na funkcjonalność np. pęknięte, zdeformowane,
skorodowane (w stopniu uniemożliwiającym dalszą
bezpieczną eksploatację).

Mechanizmy zabudów np. mechanizmy zamykania, zawiasy drzwi itp. posiadające uszkodzenia wpływające
na funkcjonalność, lub bezpieczeństwo użytkowania
np. pęknięte, odkształcone, zdeformowane, skorodowane.
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ZABUDOWA
Stelaże / Mechanizmy

Zabudowy specjalne z uszkodzeniami wpływającymi na ich funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania np. pęknięcia,
rozerwania platform samozaładowczych, deformacje wsporników, siłowników hydraulicznych itp.

Zabudowy specjalne z uszkodzeniami wpływającymi na ich funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania np. pęknięcia,
rozerwania platform samozaładowczych, deformacje wsporników, siłowników hydraulicznych itp.
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ZABUDOWA
Zabudowy specjalne

Najemca ponosi odpowiedzialność za usunięcie:
• Śmieci i resztek towaru pozostawionego w zabudowach śmieciarek, chłodni itp. oraz płynów w cysternach.
• Zastygłego betonu w pompach do betonu lub betonomieszarkach.
• Wszelkich uszkodzeń elementów hydraulicznych, wyposażenia dodatkowego i oświetlenia specjalistycznego.
Każde uszkodzenie będzie traktowane przez Fraikin indywidualnie biorąc pod uwagę specyﬁkację działalności najemcy.
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