
MANUÁL ŘIDIČE





Úvod
Vážená paní, vážený pane,
vítáme vás jako řidiče/řidičku využívajícího/využívající služeb 
programu Operativní leasing. Dovolujeme si vám předložit 
instrukce určené řidiči/řidičce, tzv. Manuál řidiče. Naleznete zde 
údaje o svém vozidle, přehled nabízených služeb a pokyny k těmto 
službám. Doporučujeme mít Manuál řidiče ve vozidle, jehož se týká, 
a  dodržovat dané postupy a  rady. Můžete tak předejít možným 
nedorozuměním či případným škodám.

V rámci programu Operativní leasing vám přejeme mnoho šťastných 
kilometrů bez nehody.

ŠkoFIN s.r.o. | Volkswagen Financial Services

Společnost ŠkoFIN s.r.o. používá pro svou komunikaci obchodní značku  
Volkswagen Financial Services. 
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Vaším kontaktem je

Infoline
T: +420 224 992 410

Asistent
T: +420 272 101 082

Nouzová telefonní čísla
Linka tísňového volání 112

Hasiči 150

Záchranná služba 155

Policie 158

Razítko dealera
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Při předání vozidla s vámi bude sepsán předávací protokol. 
Doporučujeme vám dokumenty a příslušenství, které obdržíte 
při předání, pečlivě uschovat (po ukončení smlouvy je budete 
vracet spolu s vozidlem).

Ve vozidle naleznete:
»  příručku k obsluze a údržbě vozidla

»  servisní knížku

»  povinnou výbavu vozidla (reflexní vestu, lékárničku, trojúhelník, sadu žárovek)

Při převzetí obdržíte:
»  protokol o předání automobilu

»  osvědčení o registraci vozidla (dále jen „malý technický průkaz“)

»  2× klíče od vozidla včetně náhradních klíčů, případně bezpečnostních štítků

»  manuál řidiče (tuto brožuru)

»  mezinárodní automobilovou pojišťovací kartu – tzv. „zelenou kartu“
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Vozidlo musí být řádně udržováno a provozováno v souladu 
s příručkou o údržbě a užívání vozidla vydanou výrobcem 
(servisní knížkou). 

Jako řidič/řidička vozidla mějte na paměti, že jste povinen/
povinna pravidelně kontrolovat stav vozidla před jízdou. 
V žádném případě nenechávejte v nestřeženém vozidle malý 
technický průkaz, bezpečnostní štítky, náhradní klíč ani zelenou 
kartu.

Údržba a opravy vozidla se mohou provádět pouze v autorizovaných servisních stře-
discích značek Volkswagen, Audi, ŠKODA AUTO a SEAT.

U vozidla mohou být používány pouze pneumatiky a ráfky, jejichž rozměr je pro daný 
typ vozidla uveden v technickém průkazu.

Co je třeba bezodkladně oznámit:
»  Dodatečné změny, vestavby a jiné úpravy 

mohou být na vozidle prováděny pouze 
s písemným souhlasem společnosti 
ŠkoFIN s.r.o. | Volkswagen Financial Services, 
který byl vystaven před samotnou montáží. 
V případě nedodržení tohoto ustanovení 
jste jako leasingový nájemce/leasingová 
nájemkyně (dále jen „klient/ka”) povinen/
povinna nahradit způsobenou škodu.

»   V případě poruchy tachometru, případně 
počítadla kilometrů, ihned po zjištění 
telefonicky kontaktujte společnost  
ŠkoFIN s.r.o. | Volkswagen Financial Services:  
+420 224 992 410.

»   Dále jste povinen/povinna informovat 
ŠkoFIN s.r.o. | Volkswagen Financial Services 
v případě jakékoli pojistné události, ztráty/
odcizení RZ, malého technického průkazu 
či servisní karty (více viz jednotlivé kapitoly 
dále).
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Servis a údržba
Dodržujte plán údržby předepsaný výrobcem vozu, který naleznete ve své servisní knížce. Objednávejte se 
přímo do autorizovaných servisních míst značek Volkswagen, Audi, ŠKODA AUTO nebo SEAT. Přesně podle 
značky vašeho vozu. V servisu se prokažte Manuálem řidiče a malým technickým průkazem — obdržel/a jste 
je při převzetí vozidla. Mějte vždy ve vozidle servisní knížku daného automobilu.

Postup při návštěvě servisu
Vaší povinností je provádět všechny opravy a servisní údržbu v auto-
rizovaných servisních střediscích. Seznam servisních míst naleznete 
na internetových stránkách vwfs.cz.

V případě garančních prohlídek a oprav v servisních střediscích je nut-
né předložit servisní knížku, kam musejí být tyto prohlídky a opravy za-
znamenány.

Jako řidič/ka jste povinen/povinna při převzetí vozidla zkontrolovat 
služby provedené servisním střediskem. Zjištěné vady jste povinen/
povinna nechat bez zbytečného odkladu servisním střediskem odstra-
nit; zároveň o tom informujte telefonicky ŠkoFIN s.r.o. | Volkswagen 
Financial Services. Faktury za servis, pokud jste se prokázal/a Manuá-
lem řidiče a malým technickým průkazem, musejí být vystaveny vždy 
na společnost ŠkoFIN s.r.o.

Rozsah servisních úkonů krytých službou 
Předplacený servis, je-li sjednána
Zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem. Jedná se zejména 
o  servisní prohlídky podle servisního intervalu (více ve vaší servisní 
knížce) včetně výměny motorového oleje, výměny brzdové kapaliny, 
výměny filtrů a zapalovacích svíček. Dále obsahuje i prodloužení zá-
ruky mobility.

Doba trvání Předplaceného servisu, je-li sjednán,
se může lišit a je omezena počtem let od uvedení do provozu nebo 
vyčerpáním zvoleného limitu nájezdu kilometrů, přičemž rozhodující 
je ta skutečnost, která nastane dříve.



Služba servis a údržba nezahrnuje:
»  opravu a výměnu náhradních dílů poškozených při nehodě, 

v důsledku nedbalosti, nesprávného používání nebo nedodržení 
návodů a doporučení výrobce (např. nedodržení plánu údržby, 
použití nevhodných pohonných hmot, chladicí kapaliny, brzdové 
kapaliny nebo nemrznoucí směsi do ostřikovačů, nedoplňování 
předepsané hladiny oleje, chladicí a brzdové kapaliny, promeškání 
předepsané servisní prohlídky apod.)

»  opravy vozidla v případě svévolného poškození vozidla
»  náklady v případě neodborného provedení opravárenských 

prací ze strany servisu, který není smluvním partnerem 
Volkswagen Financial Services

»  náklady při důvodném odmítnutí záruční opravy ze strany výrobce 
pro porušení povinnosti zákazníka

»  náklady na opravy dílů, které byly do vozidla nainstalovány 
dodatečně, náklady spojené se speciálními nátěry nebo nalepením 
firemních a rozpoznávacích označení

»  náklady vzniklé nepřiměřeným nebo nadměrným používáním 
vozidla (zejména účastí vozidla na aktivitách z oblasti 
motoristického sportu či jiných aktivitách, které nebyly ze strany 
výrobce uvedeny jako přiměřené používání); dále pak například 
nesprávné použití spojky a s tím spojenou její výměnu, případně 
provoz na nezpevněných komunikacích mající za důsledek zvýšené 
opotřebení tlumičů

»  náklady na výměnu rozbitých nebo poškozených zpětných zrcátek, 
světlometů nebo skel

»  prodloužení záruky mobility, pokud je servisní interval překročen 
o více než 1.000 km

»  náklady na opravy prováděné za speciální tarify nebo mimo 
běžnou pracovní dobu na žádost zákazníka

»  náklady na aktualizace navigace a mapových podkladů 

»  náklady na odtahovou službu
»  mytí, voskování a úklid interiéru
»  náklady spojené se servisem, opravou a výměnou speciálních 

zařízení a nástaveb
»  náklady na provedení STK a emisní kontroly
»  náklady spojené se ztrátou klíčů nebo dálkového ovládání
»  náklady na servisní práce, které vzniknou z důvodu předchozích 

servisních prací provedených v rozporu s předpisy výrobce 
»  náklady na opravy nebo výměnu pneumatik a kol z důvodu jejich 

poškození nebo opotřebení, ani náklady na vyvážení kol
»  náklady na uskladnění kol
»  náklady na servis nebo opravy vozidel, u kterých byla pozměněna 

hodnota vykazovaná počítadlem ujetých kilometrů nebo u nichž 
nelze stav počítadla kilometrů stanovit

»  náhradu škody, nákladů nebo ušlého zisku vzniklých v souvislosti 
s odstavením vozidla 

»  náklady na doplnění nebo výměnu Adblue
»  náklady na opravu škod způsobených hlodavcem způsobené 

hlodavcem
»  náklady na servis nebo opravy vozidel, u kterých došlo k úpravě 

výkonu vozidla, s výjimkou případů schválených výrobcem
»  náklady na opravu vozidla nebo opravu a výměnu náhradních dílů 

vzniklé nad rámec běžného opotřebení způsobeného obvyklým 
používáním vozidla

»  olejový servis a prohlídky vozidla v rámci pevného servisního 
intervalu (1 rok / 15 000 km). Servisní náklady jsou hrazeny pouze 
k vozidlům s prodlouženým / variabilním servisním intervalem 
(max. 2 roky / 30 000 km) s výjimkou servisního intervalu QI4 
u vozidel s pohonem na CNG
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Údržba, opravy a pravidelné  
prohlídky vozidla
Dodržujte plán údržby předepsaný výrobcem vozidla, 
který naleznete ve své servisní knížce.

Máte-li zakoupenu službu Předplacený servis, pak 
u servisního partnera předložte servisní kartu s uve-
denou variantou této služby.

Servisní služby v zahraničí
Je-li potřeba z důvodu nepředpokládané poruchy 
navštívit servisní středisko v  zahraničí, můžete využít 
garanci výrobce (označovanou nejčastěji jako záruka 
mobility — více najdete v  příručce k  obsluze a  údržbě 
vozidla). V zahraničí nelze provádět žádný ze standardně 
předepsaných servisních úkonů. Zejména pak garanční 
prohlídky, výměny kapalin, filtrů, brzd apod.

V jiném případě (při neočekávané poruše a po předcho-
zím schválení ze strany ŠkoFINu | Volkswagen Financial 
Services na telefonu +420 605 201 810), máte-li sjed-
nánu službu servis nebo zakoupen ŠKODA Předplacený 
servis, nechte fakturu (doklad) za  opravu vystavit 
na  společnost ŠkoFIN s.r.o. a  uhraďte ji vlastními pro-
středky. Po  doručení originálu dokladu společnosti 
ŠkoFIN s.r.o. vám bude tato částka proplacena.



Pneuservis (variantně - není standardní součástí) 
Objednávejte se přímo do autorizovaných středisek společnosti 
Volkswagen Financial Services, jejichž seznam naleznete na vwfs.cz. V servisním středisku 
se prokažte Manuálem řidiče a malým technickým průkazem — obdržel/a jste je při převzetí 
vozidla. 
Varianta s Pneuservisem zahrnuje sezónní výměnu pneumatik – 
montáž, demontáž a vyvážení. Jako klient/ka jste povinen/povinna 
provádět všechny opravy a  servisní údržbu pouze v  servisních 
střediscích Volkswagen Financial Services. 

Postup při návštěvě pneuservisu
Jako řidič/ka se v  servisním středisku prokazujete Manuálem řidiče 
a  malým technickým průkazem. Nepředložíte-li výše uvedené dokla-
dy, má servisní středisko nárok odmítnout požadovanou službu, leda-
že ji uhradíte v hotovosti sám/sama. Dále jste jako řidič/ka povinen/
povinna při převzetí vozidla zkontrolovat služby provedené servisním 
střediskem. Zjištěné vady jste povinen/povinna nechat bez zbytečného 
odkladu servisním střediskem odstranit; zároveň o tom informujte te-
lefonicky ŠkoFIN s.r.o. | Volkswagen Financial Services. Faktury za pneu-
servis, pokud jste se prokázal/a Manuálem řidiče a malým technickým 
průkazem, musejí být vystaveny vždy na společnost ŠkoFIN s.r.o. 

Výdaje nezahrnuté do pneuservisu
Položky, které nejsou součástí varianty s Pneuservisem, si jako klient/
ka hradíte sám/sama bez ohledu na služby sjednané v rámci servisní 
smlouvy. Jedná se např. o nestandardní pneumatiky jiného typu atd.

Kdy přezout
Jakmile se venkovní teploty začnou dlouhodobě pohybovat nad 7 °C, 
nastal ten správný čas na obutí letních pneumatik. Pohybují-li se ven-
kovní teploty dlouhodobě pod 7 °C, je naopak ten správný čas na obutí 
zimních pneumatik. Mějte jako řidič/ka na paměti, že je nutno dodr-
žovat zákon č. 361/2000 Sb., o  provozu na  pozemních komunikacích 
a  o  změnách některých zákonů. Tento zákon stanovuje v  období od 
1.  listopadu do  31. března použití zimních pneumatik s  minimální 
hloubkou dezénu 4 mm (u vozidel do 3 500 kg).
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ŠKODA Pneugarance – obchodní podmínky 
Výběrem varianty s pneuservisem získáváte automaticky ŠKODA Pneugaranci. Při uplatnění 
ŠKODA Pneugarance získáte slevu až 70 % na novou pneumatiku, nikoliv však na disk. Sleva je 
závislá na zbytkové hloubce dezénu poškozené pneumatiky. 

Podmínky poskytování ŠKODA Pneugarance
ŠKODA Pneugarance je poskytována na dobu 3 let od data nákupu 
zimního kompletu kol ze sortimentu ŠKODA  Originálního příslušen-
ství a  vztahuje se na neopravitelné defekty pneumatiky způsobené 
neúmyslně při běžném provozu vozidla. ŠKODA Pneugaranci můžete 
využít v případě, že máte sjednánu službu Pneuservis se zakoupeným 
zimním kompletem kol. 

ŠKODA Pneugaranci můžete uplatnit u  kteréhokoliv autorizovaného 
servisního partnera ŠKODA v České republice, který rozhodne o opráv-
něnosti nároku ŠKODA Pneugarance. V rámci ŠKODA Pneugarance lze 
po uplynutí záruční doby na pneumatiku uplatnit také případné výrob-
ní vady pneumatiky.  

Postup při výpočtu slevy z ceny nové pneumatiky 
v rámci ŠKODA Pneugarance

ŠKODA Pneugarance nepokrývá zejména montáž a  demontáž pne-
umatiky a  materiál k  montáži, poškození disku, výměnu paraxiální 
pneumatiky. 

Hloubka dezénu poškozené 
pneumatiky v mm ≥ 7 ≥ 6 ≥ 5 Méně než 

5 mm

Sleva v % z ceny  nové pneumatiky  
(nikoliv kompletu) 70 50 30 0

Platí pouze pro vozy ŠKODA



Pojištění
Ve smlouvě může být sjednané následující pojištění:
»  pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 

(povinné ručení)
»  havarijní pojištění vč. doplňkového pojištění
»  pojištění právní ochrany (Asistent)
»  pojištění finanční ztráty (GAP)

Nárok na pojištění a jeho rozsah naleznete ve smlouvě. 

Havarijní pojištění
Havarijní pojištění pokrývá škody způsobené na vámi užívaném vo-
zidle při havárii, živelní události, případně vzniklé vandalismem nebo 
odcizením. Pojištění je platné na území Evropy.

V rámci havarijního pojištění mohou být navíc sjednána 
následující doplňková pojištění:
»  pojištění skel vozidla
»  pojištění zavazadel
»  úrazové pojištění osob přepravovaných vozidlem (tzv. pojištění 

sedadel)

Pojištění 
odpovědnosti
Za škodu způsobenou provozem vozidla  
(povinné ručení)
Povinné ručení pokrývá případné škody způsobené vámi jako řidičem 
vozidla na cizím majetku nebo zdraví, životě, popřípadě ušlém zis-
ku poškozeného, a to nejen na území České republiky, ale i ve všech 
státech akceptujících mezinárodní automobilovou pojišťovací kartu 
(tzv. zelená karta). 
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Pojištění právní ochrany – Asistent
Asistent, dle vámi zvolené varianty, zahrnuje:
»  pojištění právní ochrany — trestní/správní řízení v souvislosti 

s dopravní nehodou, vymáhání náhrady škody, řešení sporů 
z jiného pojištění vozidla, řešení sporů s autoopravnou, řešení 
sporů s STK, řešení sporů v souvislosti s parkovacím stáním

»  administrativně-právní asistence — informace o postupech při 
řešení problémových situací, asistence při krádeži nebo ztrátě 
dokladů, překlady a tlumočení, asistence při zprostředkování 
služeb, jednání s policií nebo úřady, asistence v případě vazby 
pojištěného

»  telefonickou službu právních informací

Rozsah služeb se liší dle velikosti sjednané varianty 
pojistného krytí:
»  Komplexní služby v plné šíři a maximální limity pojistného plnění 

zajišťuje varianta Asistent XL, o standardní rozsah péče se postará 
varianta Asistent L a základní rozsah asistenčních služeb pak zajistí 
Asistent M.

»  Informaci o tom, kterou variantu máte sjednánu, naleznete 
ve smlouvě.

Jak můžete Asistenta požádat o pomoc?
»  Nejlépe a nejrychleji telefonicky na čísle +420 272 101 082.
»  Ozve se česky hovořící Asistent, který po ověření údajů (v případě 

pojistné a asistenční události) poskytne potřebné informace, 
případně zavolá zpět, aby vám nejen pomohl, ale i minimalizoval 
vaše náklady na telefonický hovor.

Asistent nenahrazuje technickou asistenci v případě poruchy nebo 
havárie vozidla (ta je obvykle již součástí havarijního pojištění nebo 
povinného ručení)



Postup při využití služby Asistent
V případě, že se ocitnete v situaci, kdy potřebujete radu či pomoc od Asistenta, doporučujeme 
vám následující postup:
1) Připravte si údaje, kterými se prokážete Asistentovi
»  jméno osoby, na kterou je smlouva (leasingová, úvěrová nebo 

o pojištění Asistent) uzavřena
»  číslo smlouvy (leasingové, úvěrové nebo o pojištění Asistent)
»  SPZ nebo RZ vozidla
»  telefonní číslo*, na kterém můžete být obratem kontaktováni 

(vč. mezinárodní předvolby)

* Telefonní poplatek za  celý zpětný hovor na  pevnou linku plně hradí Asistent. V  případě 
zpětného volání do zahraničí na váš mobilní telefon vám váš mobilní operátor bude účto-
vat poplatek dle vámi sjednaných podmínek roamingu. Účtování tohoto poplatku  nedo-
káže Asistent ovlivnit.

2) Zavolejte na číslo +420 272 101 082
Kontaktujte Asistenta, sdělte mu požadované údaje a stručně popiš-
te situaci, ve které potřebujete pomoci. Asistent vám podá informace, 
které vám pomohou zorientovat se v nastalé situaci a dalším postupu, 
a pomůže vám vyřešit váš problém.

Vyžaduje-li to situace, Asistent vás kontaktuje opakovaně a informuje 
vás o učiněných i následných krocích.

Na Asistenta se můžete znovu obrátit kdykoli v průběhu řešení svého 
případu. Vždy vám zodpoví vaše dotazy a vysvětlí případné nejasnos-
ti. Asistent není technickou asistencí, ale v případě nehody nebo po-
ruchy vozidla vám pomůže kontaktovat asistenční službu, která vám 
v rámci vašeho havarijního pojištění nebo povinného ručení poskytuje 
technickou asistenci (opravu poruchy, odtah vozidla po nehodě a další 
technické záležitosti).
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Pojištění finanční 
ztráty – GAP
GAP je nadstavba havarijního pojištění ve 
splátkách chránící klienta před finanční ztrátou 
způsobenou poklesem hodnoty vozidla v čase 
(při totální škodě na vozidle nebo jeho odcizení).

GAP může být sjednán ve třech variantách:
»  GAP XL – varianta pokrývá rozdíl mezi časovou cenou vozidla 

a  pořizovací cenou vozidla (a to až do výše poloviny pořizovací 
ceny vozu) a současně kryje i celou spoluúčast z havarijního 
pojištění

»  GAP L – pokrývá rozdíl mezi časovou cenou vozidla a pořizovací 
cenou vozidla (a to rovněž až do výše poloviny pořizovací ceny 
vozu), přičemž pojištění spoluúčasti z havarijního pojištění již 
není součástí pojištění

»  GAP M – varianta zajistí základní krytí ve výši poloviny z rozdílu 
mezi časovou cenou vozidla a pořizovací cenou vozidla (tzn. max. 
do výše čtvrtiny pořizovací ceny pojištěného vozu)
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Postup při řešení pojistných událostí
Níže naleznete možné postupy při řešení pojistné události podle typu nehody (nehoda se zraněním, 
odhadovaná výše škody atd.). Pokud máte ve smlouvě sjednané pojištění, kontaktujte oddělení pojištění 
Volkswagen Financial Services.

Nehoda nad 100 000 Kč, nehoda se zraněním nebo 
nehoda, při níž došlo k poškození komunikace, obecně 
prospěšného zařízení či životního prostředí
Volejte Policii ČR (158), při zranění volejte lékaře (155) a vyplňte Evropský 
záznam nehody.

Nehoda do 100 000 Kč a bez zranění
Vyplňte Evropský záznam nehody nebo hlášení škodní události (viz 
dále v této kapitole).

V případě, že se jako účastníci nehody nedohodnete na zavinění 
nehody, vždy volejte Policii ČR.

Vandalismus nebo krádež
Volejte Policii ČR (158) a vyplňte hlášení škodní události.

Nepojízdnost či pojistná událost v ČR i zahraničí
Volejte ŠkoFIN s.r.o. | Volkswagen Financial Services: +420 224 992 296 
Po–Pá 8.30–17.00 hod. Mimo pracovní dobu kontaktujte svoji pojišťov-
nu. Kontakty jsou uvedeny na tzv. zelené kartě. 

Na internetových stránkách vwfs.cz naleznete formuláře pro hlášení 
výše uvedených pojistných událostí:
»  Evropský záznam dopravní nehody
»  Hlášení škodní události

Doporučujeme zasílat oddělení pojištění Volkswagen Financial Services 
řádně vyplněné formuláře a další podklady. Na základě dodaných 
podkladů je pojistná událost registrována u příslušné pojišťovny.
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Vrácení vozidla
Datum konce smlouvy máte uvedeno ve smlouvě. Patnáct dní před datem konce smlouvy 
volejte na číslo uvedené v písemném upozornění.

Vozidlo vracejte v  řádném technickém a  provozním stavu v  souladu 
s obchodními podmínkami smlouvy o operativním leasingu společnos-
ti ŠkoFIN s.r.o. | Volkswagen Financial Services a  Normami opotřebení 
a poškození vozu pro operativní leasing.

K datu  ukončení leasingu jste jako řidič/ka povinen/povinna vrátit 
vozidlo dle pokynů společnosti ŠkoFIN s.r.o. | Volkswagen Financial 
Services. Vozidlo musí být nepoškozené a čisté a v řádném technickém 
a provozním stavu.

Je-li vozidlo poškozeno, ohlaste pojistnou událost a nechte jej opravit. 
Mějte však na  paměti, že pojistná událost musí být nahlášena a  vo-
zidlo opraveno ještě před vrácením vozidla společnosti ŠkoFIN s.r.o. | 
Volkswagen Financial Services. Při vracení vozidla s vámi bude vyplněn 
protokol o vrácení a převzetí vozidla, kde bude popsán optický a tech-
nický stav vozidla v okamžiku předání.

Zároveň s vozidlem jste povinen/povinna vrátit veškeré příslušenství, 
doklady a vše, co jste obdržel/a při převzetí vozidla.

Před vrácením vozidla
Šest měsíců před koncem své smlouvy budete písemně upozorněn/a 
na blížící se konec smlouvy. Informujte se již v této době o aktuální na-
bídce u svého obchodníka. 15 dní před vrácením vozidla volejte na číslo 
uvedené v písemném upozornění a domluvte si přesné datum předání. 

Ve smlouvě máte sjednán maximální počet kilometrů za dobu trvání ná-
jmu.
V případě, že tento limit překročíte a auto bude vráceno s více ujetými 
kilometry, bude vám fakturována částka za přejeté kilometry nad tento 
limit. Sazba za přejeté kilometry je uvedena ve smlouvě.

V případě nedočerpání stanoveného limitu kilometrů vám bude podle 
platného sazebníku vrácena částka za tyto kilometry. 

Vyúčtování podléhá zohlednění volné hranice kilometrů a maximální část-
ka pro výplatu je 12 100 Kč vč. DPH (při sazbě 21 %).

Jakékoli úpravy ukazatele ujetých kilometrů jsou nepřípustné a v pří-
padě jejich prokázání budou mít trestněprávní důsledky. Nebude-li 
vozidlo v řádném stavu, mohou vám být vyčísleny a předány k úhradě 
dodatečné náklady.



Ve vraceném vozidle necháte
»  příručku k obsluze a údržbě vozidla, tj. servisní knížku (včetně 

řádně doplněných záznamů)

Při vracení odevzdáte kompetentní osobě
»  malý technický průkaz
»  2× klíče od vozidla včetně náhradních, příp. bezpečnostních 

štítků
»  Manuál řidiče

Dále dle výbavy vozu a sjednaných služeb 
odevzdáte
»  mezinárodní automobilovou pojišťovací kartu  

(tzv. zelenou kartu)
»  povinnou výbavu vozidla (reflexní vestu, lékárničku,  

trojúhelník, sadu žárovek)
»  sadu pneumatik (dle ročního období zimní/letní)
»  další příslušenství, které jste případně  

obdržel/a při převzetí
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NORMY OPOTŘEBENÍ A POŠKOZENÍ
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Návod, jak zjistit míru poškození vozidla

4
Máte i tipy, jak zmírnit dopady 
neakceptovatelného poškození.

8
Nebudete-li souhlasit 
s poškozením, jak je uvedeno 
v předávacím protokolu, 
postupujte podle obchodních 
podmínek.

1
Vystřihněte si měrku, která 
vám pomůže změřit všechna 
poškození vozidla (poslední 
strana Manuálu řidiče).

2
Prolistujte příručku a důkladně 
si prostudujte veškeré popisky.

3
Nyní máte přehled o míře 
poškození vozu a o tom, jak je 
bude společnost ŠkoFIN s.r.o. 
posuzovat.

5
Míru poškození zhodnotí 
technik za vaší přítomnosti 
při vracení vozidla.

6
O každém poškození bude 
proveden záznam v listu 
Protokol o předání vozu.

7
Protokol si vzájemně 
odsouhlasíte.

Akceptovatelné poškození vozu

Poškození vozu odpovídá běžnému opotřebení vozidel srovnatelného stáří 
a počtu najetých kilometrů a významně nesnižuje tržní cenu vozu.

Neakceptovatelné poškození vozu, které jde 
k tíži klienta.

Poškození vozidla je v takovém rozsahu, že má přímý vliv na pokles tržní ceny 
vozidla.
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EXTERIÉR VOZIDLA
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Běžné (akceptovatelné) opotřebení 
exteriéru vozidla

»  Celkový stav vozidla odpovídá jeho stáří a počtu ujetých 
kilometrů. 

»  Vozidlo má poškození, které vzniká při běžném užívání vozidla.
»  Poškození vozu nemá výrazný vliv na tržní cenu vozidla.
»  Akceptovatelné poškození exteriéru je například vybledlý lak 

na celé ploše karoserie, drobné rýhy v laku, rovnoměrně sjeté 
pneumatiky, které mají vzorek vyšší, než je minimum dané 
vyhláškou.

Nadměrné (neakceptovatelné) poškození 
exteriéru vozidla

 »  Celkový stav vozidla neodpovídá jeho stáří a počtu ujetých 
kilometrů.

»  Poškození vozu má významný vliv na jeho tržní cenu.
»  Neakceptovatelné poškození vozu často vzniká v důsledku 

působení cizího tělesa na poškozovaný materiál a většinou je 
plošně ohraničeno.

»  Neakceptovatelné poškození exteriéru vozidla je například 
hluboká rýha v laku, větší promáčkliny nebo boule na karoserii, 
poškozené pneumatiky nebo ráfky kol.

Možná řešení pro snížení dopadu 
nadměrného poškození vozu:
»   Nahlášení dosud nenahlášené pojistné události 

(vozidlo musí být zároveň opraveno).
»  Odborně provedená oprava poškození 

v autorizovaných servisních střediscích uvedených 
na webových stránkách vwfs.cz.

»  Šetrná demontáž doplňků, které nejsou 
předmětem smlouvy.



Akceptovatelné poškození

»   Rýhy, které mohou být odstraněny přeleštěním (max. délka 3 cm 
a max. dvě rýhy na jeden díl) nebo retuší. 

»  Maximálně dvě rýhy na jeden díl ve vrchní vrstvě laku v délce 
maximálně 10 cm (např. od větví), které jsou odstranitelné 
přeleštěním.

»  Není-li barva laku poškozena na základovou barvu.

Poškození laku vozidla
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Neakceptovatelné poškození

»  Hluboké rýhy, četný výskyt rýh a rýhy delší než 10 cm.
»  Neodborná oprava laku, která je na první pohled viditelná. 

Před vrácením vozu prosíme o  šetrné odstranění případných re-
klamních polepů a  jiných nálepek a  označení — jejich ponechání 
na vozidle je neakceptovatelné.

Reklamní polepy a jiné nálepky a označení 
musejí být úplně odstraněny před vrácením 
vozu.



Akceptovatelné poškození

»   Poškození karoserie o velikosti max. 2 cm bez poškození laku.
»  Maximálně dvě malá promáčknutí na jednu část karoserie 

a stopy po dopadu kamínků nebo oprava provedená dle 
standardů.

Poškození karoserie
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Neakceptovatelné poškození

»  Případy, kdy je na karoserii zřejmé, že byla zasažena například 
krupobitím nebo jiným živlem.

»  Promáčknutí a boule v karoserii větší než 2 cm.
»  Zjevně neodborná oprava poškozeného místa.

Nelze nechat nahlášenou pojistnou událost. 
Vozidlo je nutné před vrácením opravit!



Akceptovatelné poškození

»  Povrchové rýhy na náraznících, které jsou pouze ve vrchní vrstvě 
laku a jsou odstranitelné přeleštěním (maximální délka 10 cm 
a maximálně dvě rýhy na jeden díl). 

»  Vryp na spodních částech nárazníků a ochranných lištách 
v maximální délce vrypu do 5 cm, bez prasklin a maximálně dvě 
poškození na jeden díl. 

»  Oděrky a rýhy nezpůsobující deformaci nárazníku nebo 
o velikosti menší než 3 cm v průměru.

Poškození masky automobilu 
a nárazníků
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Neakceptovatelné poškození

»  Chybějící díly výbavy karoserie, jako jsou záslepky, mřížky 
nárazníků, části klik, prut antény, zámky aj.; všechny díly musejí 
být bez prasklin a deformací. 



Akceptovatelné poškození

»  Provozní poškození krytů kol a disků od odletujících kamínků, 
případně také jemné poškrábání v malém rozsahu. 

»  Škrábance na krytech kol v jakémkoli rozsahu. 
»  Nestálost barevného odstínu ocelových kol a/nebo lokální 

povrchová koroze v oblasti šroubů a středu kol.
»  Škrábanec na discích kol z lehkých slitin v délce 50 mm v počtu 

dvou na jednom kole (disky musejí být bez jakýchkoli deformací 
a stop po kontaktu s obrubníkem nebo vrypu do základní vrstvy 
materiálu disku).

Poškození kol, ráfků a disků
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Neakceptovatelné poškození

»  Prasklý kryt nebo disk.
»  Větší rýha nebo ostrá hrana.
»  Chybějící kryty kol — pokud byly součástí vozidla při jeho koupi. 

(Kryty kol musejí být originální a patřit ke konkrétnímu vozidlu.)



Akceptovatelné poškození

»   Letní pneumatiky, které po celém svém obvodu mají hloubku 
vzorku v souladu s aktuálně platnými předpisy (letní 
pneumatiky: 1,6 mm). V případě, že vracíte současně i zimní 
sadu pneumatik, musí hloubka dezénu odpovídat aktuálně 
platným předpisům (hloubka vzorku 4 mm).

»   Pouze lehké poškození vzorku pneumatiky bez omezení 
funkčnosti.

Poškození pneumatik
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Neakceptovatelné poškození

»  Nadměrně sjeté pneumatiky přes stanovený limit vzorku.
»  Chybějící rezervní kolo — pokud bylo součástí výbavy vozidla.
»  Chybějící kryty kol — pokud byly součástí vozidla při jeho koupi; 

kryty kol musejí být originální a patřit ke konkrétnímu vozidlu.
»  Jakékoliv poškození boku pneumatik.
»  Boule v jakémkoliv místě pneumatik.

Při vracení vozidla zkontrolujte, zda  
v něm nechybí rezervní kolo.



Akceptovatelné poškození

»  Malé poškození a velmi drobné, vlásečnicové rýhy v malém 
rozsahu, pokud nepřekážejí bezpečnosti a způsobilosti vozidla 
v provozu. 

»  U lakovaných zrcátek oděrky a rýhy v délce menší než 5 cm, 
pokud nepronikají vrstvou laku.

»  U nelakovaných zrcátek rýhy nepronikající do podkladového 
materiálu; zrcátka nesmějí být deformovaná a jejich funkčnost 
nesmí být omezena.

Poškození skel, světlometů a zrcátek
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Neakceptovatelné poškození

»  Neopravené prasklé či poškozené čelní sklo ve stírané ploše 
o velikosti větší než 20 mm.

»  Nesvítící (i z důvodu nefunkčních žárovek), rozbitá nebo prasklá 
světla. 

»  Prasklý kryt zrcátka.

Vyměňte nefunkční žárovky ve 
světlometech.



Akceptovatelné poškození

»    Provozní poškození spodní části vozu od odletujících kamínků 
a případně také jemné poškrábání v malém rozsahu.

Poškození spodní části 
vozidla a výfuku
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Neakceptovatelné poškození

»  Mechanicky poškozená a promáčklá spodní část prahu nebo 
nápravy. 

»  Rýhované brzdové kotouče způsobené stykem kovu s kovem. 
»  Poškozený motor v důsledku nedostatku provozních kapalin 

(např. oleje nebo chladicí kapaliny). 
»  Když převodovka a spojka vykazují obtížné řazení 

převodových stupňů, spojka prokluzuje, převodovka je hlučná 
a synchronizace neúčinná.

Při vracení vozu se vám vrátí veškerá 
dosavadní péče o motor vozidla a jeho 
šetrný provoz.



INTERIÉR VOZIDLA

44
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Běžné (akceptovatelné) opotřebení 
interiéru vozidla

»  Celkový stav vozidla odpovídá jeho stáří a počtu ujetých 
kilometrů.

»   Vozidlo má poškození, které vzniká při běžném užívání vozidla.
»  Poškození vozu nemá výrazný vliv na tržní cenu vozidla.
»  Akceptovatelné poškození interiéru je běžné opotřebení 

koberců, plastových a textilních dílů, vnitřního vybavení 
a sedadel.

Nadměrné (neakceptovatelné) poškození 
interiéru vozidla

»   Celkový stav vozidla neodpovídá jeho stáří a počtu ujetých 
kilometrů.

»  Poškození vozu má významný vliv na jeho tržní cenu.
»  Neakceptovatelné poškození interiéru jsou např. poničené, 

propálené a potrhané čalounění a koberce. 
»  Neakceptovatelný je silný zápach nebo velká nečistota.
»  Neakceptovatelná je kontaminace interiéru cigaretovým kouřem.

Možné řešení pro snížení dopadu 
nadměrného poškození vozu:
»  Vyčištění interiéru vozidla.



Akceptovatelné poškození

»  Při vracení vozidla by čalounění sedadel mělo být zcela 
nepoškozeno, bez jakýchkoli prasklin, propálených míst či 
prodření, v původním barevném odstínu bez fleků. 

»  Povrchové stopy opotřebení na vnějších předních částech 
opěradel sedadel řidiče a spolujezdce nenarušující celistvost 
základního materiálu potahu.

Poškození sedadel



46—47

Neakceptovatelné poškození

Vozidlo by při vracení leasingové společnosti 
mělo mít kompletně vyčištěný interiér. 

»  Jakékoli znečištění sedadel, které nelze odstranit běžným 
vyčištěním interiéru vozidla. 

»  Potrhané nebo jinak poničené čalounění  
(např. propálené, pořezané, zapáchající, prodřené).

»  Poškrábané kožené čalounění.



Akceptovatelné poškození

»  Oděrky a viditelné znaky použití na potahu stropu bez potrhané 
látky.

»  Patrné známky používání, částečné změny zabarvení a oděrky 
na kobercích vozidla a změna zbarvení způsobená např. 
částečným zakrytím potahu stropu.

Poškození podlahy, stropu 
a polstrování interiéru
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Neakceptovatelné poškození

»  Roztržené, propálené či chemikálií poškozené čalounění stropu 
a bočních sloupků. Prasklý, různě barevný, prodřený či propálený 
koberec podlahy vozu.



Akceptovatelné poškození

»    Povrchové škrábance bez deformace a hloubkových vrypů 
(roletka zavazadlového prostoru musí být nepoškozená).

Poškození zavazadlového prostoru
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Neakceptovatelné poškození

»  Znečištěný (např. od nákladu) či chemikáliemi potřísněný 
zavazadlový prostor.

»  Znečištění vyžadující tepování interiéru nebo znečištění zvířecí 
srstí.



Akceptovatelné poškození

»  Zaslepené otvory ve spodní polovině palubní desky o velikosti 
záslepky do 25 mm a v maximálním počtu jednoho poškození 
(palubní deska a středová konzole musejí být bez škrábanců, 
prasklin, otvorů po montáži a demontáži mimořádného 
vybavení).

»  Po demontování příslušenství (např. hands-free sady mobilního 
telefonu, rádia a jiného nestandardního vybavení) musejí být 
všechny otvory nebo poškození uvedeny do původního stavu 
a všechny původní ovládací prvky musejí být neporušené 
a správně funkční.

Poškození přístrojové desky, volantu, 
ovládacích prvků a vnitřního osvětlení
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Neakceptovatelné poškození

»  Poškození ovládacích prvků chemikáliemi a narušení (loupání) 
jejich lakované vrstvy.

»  Poškozené větrací mřížky se stopami po chemikáliích nebo 
lepidlech.



Naše rady závěrem
Než pojedete s vozidlem na jeho předání při ukončení 
smlouvy:
»  Zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné dokumenty, 

klíče, povinnou výbavu, bezpečnostní šrouby kol apod.
»  Vozidlo umyjte.
»  Vyčistěte interiér, odstraňte např. i případné psí chlupy 

v zavazadlovém prostoru.
»  Vozidlo před vrácením opravte například formou pojistné 

události. Pojistnou událost nestačí pouze nahlásit.
»  Sejměte z vozu všechny reklamní polepy a případná firemní 

označení.
»  Vyndejte si z vozu všechny předměty, které jste koupili „navíc” 

(dětské sedačky, nosiče kol…).
»  Naopak do vozidla vraťte všechno příslušenství, které bylo 

předmětem smlouvy (rádio, povinnou výbavu, střešní nosiče, 
řetězy…), dále pak příručku.

»  Šetrně demontujte vámi instalovaná zařízení vč. handsfree sady.
»  V případě, že jste zvolili variantu s pneuservisem, vracíte i zimní 

pneumatiky. Po individuální dohodě je možné si tyto ponechat.

Máte vozidlo 
připraveno?
Vyrazte na schůzku s technikem a ve stanoveném 
termínu vůz vraťte.

Co vás zde čeká?
» Technik za vaší přítomnosti prohlédne vozidlo.
»  Technik vyplní formulář Protokol o předání vozidla.
»  Formulář si vzájemně odsouhlasíte podpisem.
»  Předávací protokol bude podkladem pro závěrečné vyúčtování 

smlouvy.
»  V závěrečné kalkulaci může být na vrub zákazníka připočteno 

znehodnocení  vozidla.

Pokud si nejste svým posouzením technického stavu jisti, nabízíme 
vám možnost preventivní kontroly vozidla ještě před termínem 
vrácení.  
Při této kontrole bude technikem posouzen stav vozidla 
a definováno případné neakceptovatelné poškození. Preventivní 
kontrolu je možné domluvit u společnosti DEKRA CZ a.s. zasláním 
objednávky na e-mailovou adresu: ucm@dekra.cz. Služba je 
zpoplatněna částkou 605 Kč s DPH. Cena je platná pro prohlídku 
na pobočkách DEKRA CZ a.s. v Praze, Brně a Ostravě. Kontroly 
na jiných místech po České republice jsou navýšeny o další 
poplatky spojené s dojížděním technika.
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Další informace
Pokud budete mít jakékoli dotazy ohledně nabídek, 
smlouvy, plateb atd., neváhejte nás kontaktovat 
na Infoline +420 224 992 410 nebo na naší adrese.

Informace o Volkswagen Financial Services
ŠkoFIN s.r.o.
Pekařská 6
155 00 Praha 5
IČO: 45805369
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11881.

Pracovní doba: 
Po–Pá 8.00–17.00 hod.

Přejeme vám šťastnou cestu!



Často kladené otázky
Kdy hradím první splátku a splátky následující?
První splátka se hradí vždy při uzavření smlouvy a  další splátky mají 
splatnost vždy k  1. dni následujícího měsíce. Pokud tedy uzavřete 
smlouvu ke 30. dni v měsíci, následující splátku musíte uhradit již ná-
sledující den, respektive za dva dny. Splátkový kalendář dostanete při 
uzavření smlouvy. 

Kdo hradí pokuty za dopravní přestupky?
Za placení pokut je odpovědný/odpovědná vždy nájemce/nájemkyně 
vozu. ŠkoFIN s.r.o. | Volkswagen Financial Services v případě výzvy po-
stupuje informace o nájemci. V případě fyzické osoby nepodnikající či 
podnikatele, sdělujeme informace o řidiči příslušnému úřadu. V přípa-
dě právnické osoby je pokuta přefakturována klientovi.

Co mám dělat, když mám pojistnou událost?
Vždy kontaktovat ŠkoFIN s.r.o. | Volkswagen Financial Services.

Kdy si mám objednat nový vůz?
ŠkoFIN s.r.o. | Volkswagen Financial Services vás bude 6 měsíců předem 
informovat o blížícím se konci smlouvy. Vhodný čas pro objednání no-
vého vozu konzultujte vždy s autorizovaným prodejcem.

Kam mám jezdit na garanční servis nebo do pneuservisu?
Servis si dojednejte se svým obchodníkem, případně v jakémkoliv auto-
rizovaném servisu značek Volkswagen, Audi, ŠKODA AUTO nebo SEAT.

Co mám dělat, když potřebuji s autem do servisu?
Objednejte se sami přímo do autorizovaného servisu.

Mohu si vůz odkoupit po skončení pronájmu?
V případě otázek ohledně odkupu vozidla kontaktujte naše klientské 
centrum na telefonu +420 224 992 410. 

Vracím s vozem také zimní pneumatiky?
Ano, v případě, že jsou součástí smlouvy.

Může s mým vozem jezdit rodinný příslušník? Mohu ho zapůjčit cizí 
osobě?
Rodinný příslušník vůz řídit může, v případě třetí osoby o možnost uží-
vání zažádejte ŠkoFIN s.r.o. | Volkswagen Financial Services. V  tomto 
případě kontaktujte klientské centrum na telefonu + 420 224 992 410.

Sčítají se mi najeté kilometry za dobu pronájmu? Mohu jeden rok 
najet 10 tisíc a druhý rok 30 tisíc kilometrů, přestože limit je 20 tisíc 
kilometrů na rok?
Ano, kilometry se sčítají. Pokud je smlouva na 2 roky, můžete tedy najet 
celkem 40 tisíc kilometrů.

Mohu si pronajmout více než jeden vůz?
Ano, na své rodné číslo nebo IČ můžete uzavřít více smluv.

Mohu vrátit vůz před ukončením smlouvy?
Na podmínkách předčasného ukončení smlouvy se vždy předem do-
mluvte se společností ŠkoFIN s.r.o. | Volkswagen Financial Services.
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Co se stane, pokud mi vůz bude odcizen?
Ihned tuto událost musíte nahlásit telefonem nebo e-mailem 
společnosti ŠkoFIN s.r.o. | Volkswagen Financial Services na číslo 
+420 224 992 296. Do vyřešení celého případu je smlouva aktivní 
a platná. Ukončení smlouvy proběhne na základě potvrzení o odložení 
případu vydaného Policií ČR nebo jinými orgány, po kterém proběhne 
vyrovnání s  pojišťovnou a  dojde k  finančnímu vyrovnání mezi 
společností a klientem/klientkou. Klient/ka hradí zvolenou spoluúčast 
z ceny automobilu a také případný rozdíl z finančního vyrovnání. Toto 
platí, pokud vůz nebyl nalezen a vám vrácen.

Kde je uložen nebo kdo má v držení velký technický průkaz?
Velký technický průkaz je uložen u společnosti ŠkoFIN s.r.o. | Volkswagen 
Financial Services. V případě poškození, ztráty RZ či jiné situace, kdy 
je potřeba technický průkaz, zajistíme vše za vás. Stačí kontaktovat 
klientské centrum, které zajistí vyřízení vašeho požadavku. 

Co mám dělat, když potřebuji opravit auto v zahraničí?
V zahraničí se provádějí pouze neodkladné opravy závad znemožňujících 
pokračovaní v  jízdě nebo závad, u  kterých hrozí zvětšení rozsahu 
škody v případě, že nebudou okamžitě odstraněny. Ihned kontaktujte 
ŠkoFIN  s.r.o. | Volkswagen Financial Services, který, je-li to možné, 
zajistí bezhotovostní úhradu opravy prostřednictvím spřízněné 
zahraniční společnosti. V zemích, kde úhrada prostřednictvím takovéto 
společnosti není možná, musíte náklady uhradit sám/sama a zajistit, 
aby faktury za opravy byly vystaveny na ŠkoFIN s.r.o. | Volkswagen 
Financial Services, který vám následně fakturu uhradí v české měně — 
přepočet kurzem ČNB devizy střed platný ke dni vystavení faktury.

Mohu si dodatečně namontovat na vůz třeba tažné zařízení?
Veškeré úpravy je potřeba nechat si schválit společností před jejich 
provedením. V případě kladného vyřízení vaší žádosti od nás obdržíte 
další informace, jak dále postupovat. 

Jak mám postupovat při opravě vozu?
Opravy se provádějí v  síti autorizovaných prodejců značek koncernu 
Volkswagen. Pokud se jedná o  pojistnou událost, nahlaste ji prosím 
ŠkoFIN s.r.o. | Volkswagen Financial Services. Pokud si nejste jist/a, 
zda je nutno poškození opravovat, postupujte podle norem poškození, 
které najdete v tomto  Manuálu řidiče. Poškození nad rámec těchto 
norem je nutné opravit před vrácením vozidla. V opačném případě 
Vám bude toto poškození přefakturováno.

Co se bude dít v případě dopravní nehody? Mám nárok na náhradní 
vůz?
Vždy kontaktujte ŠkoFIN s.r.o. | Volkswagen Financial Services, který 
Vám poskytne informace k nároku na náhradní vozidlo. 

Kam vracím vůz po skončení leasingu?
O místě vrácení vozidla jste vždy s dostatečným předstihem informo-
váni.



Poznámky
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Měrka ke změření poškození vozidla

Registrační značka:

VIN ČÍSLO AUTOMOBILU:

Předpokládané vrácení vozu:

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES
Pekařská 6 | 155 00 Praha 5
T 224 992 410
E klient@vwfs.cz
W vwfs.cz

#mojemobilita

Popisujte lihovou fi xou.


