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„WIEMY JAK POWINNO BYĆ, ALE … 
AKCEPTUJEMY STAN JAK JEST”

- Dostrzeżenie zagrożeń wynikających z danych statystycznych i trendów 
rynkowych;

- Jak będzie to wpływało na pracę serwisów?
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AKTUALNA SYTUACJA RYNKOWA

 zmiany przepisów w zakresie przeglądów na SKP – czy 
wpłynie na poprawę stanu technicznego pojazdów?

 informacje o historii pojazdu w CEPiK;

 czy dostęp do informacji wpłynie na jakość napraw?

7



AKTUALNA SYTUACJA RYNKOWA

 Wymagania firm flotowych :

- cena i czas usługi;

- pierwszeństwo obsługi;

- serwis autoryzowany – serwis niezależny; 
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AKTUALNA SYTUACJA RYNKOWA

 Czy „wraki” bez dopuszczenia do ruchu znikną z polskich dróg? 

 Jaki będzie koszt ich utylizacji? 

 Dostęp do informacji o historii pojazdu: „samochód powypadkowy    
– nie dziękuję”?

 Czy warto będzie się godzić na naprawę  prowizoryczną? - co w 
przypadku nieopłacalności naprawy? 
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Odpowiednie procedury naprawcze gwarantem bezpieczeństwa?

Niemiecki Kraftfahrzeugtechnische Institut (KTI) postanowił sprawdzić czy 
nieprzestrzeganie standardów technologicznych przy naprawie może narazić 
nas na niebezpieczeństwo przy powtórnej kolizji.
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Odpowiednie procedury naprawcze gwarantem bezpieczeństwa?

Dwa podobne samochody VW Passat zostały poddane dwóm testom 
zderzeniowym - przeprowadzonych według standardów Euro NCAP. 

Uderzenie boczne - główna siła skierowana była na słupek B.

Testy zderzeniowe zostały przeprowadzone jednakowo, różna była jednak 
technologia naprawy samochodów po pierwszym zderzeniu. Srebrny Passat 
był naprawiany dokładnie według aktualnych standardów producenta dla 
tego modelu, niebieski pojazd według starszej technologii. 

Różnice po naprawie obu samochodów nie były widoczne na pierwszy rzut 
oka, wyszły na jaw dopiero po przeprowadzeniu drugiego testu 
zderzeniowego.
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Odpowiednie procedury naprawcze gwarantem bezpieczeństwa?

Passat naprawiany zgodnie z aktualnymi standardami (srebrny), także po drugim zderzeniu, 
chronił pasażerów tak jak podczas pierwszego testu zderzeniowego, między innymi dzięki 
kompletnie wymienionemu słupkowi B. W przypadku drugiego samochodu (niebieskiego) 
było inaczej – nieaktualna technologia łączenia elementów słupka B i zastosowanie starych 
procedur naprawy spowodowało znacznie większą deformację bocznego słupka i płyty 
podłogowej, nieprawidłowe działanie bocznej poduszki powietrznej oraz brak wyzwolenia 
kurtyny powietrznej. W obrębie słupka B bok nadwozia przesunął się o ponad 60 milimetrów 
głębiej w kierunku środka samochodu, a więc w kierunku pasażerów, niż w samochodzie 
naprawionym zgodnie z aktualnymi normami producenta.

Po źle przeprowadzonej naprawie istnieje duże prawdopodobieństwo nieprawidłowego 
zadziałania systemów bezpieczeństwa biernego, co może prowadzić do dodatkowych, 
poważnych urazów pasażerów. 

„Tylko przeszkolona kadra autoryzowanego serwisu, użycie specjalistycznych narzędzi oraz 
zastosowanie oryginalnych części zamiennych i aktualnych technologii naprawy zapewnia 
prawidłowe funkcjonowanie wszystkich elementów pojazdu po naprawie powypadkowej” –
powiedział Wojciech Merło, kierownik programu zarządzania naprawami powypadkowymi 
w Volkswagen Group Polska.
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Odpowiednie procedury naprawcze gwarantem bezpieczeństwa?

Wnioski wynikające z testów zderzeniowych :

Niefachowo przeprowadzona naprawa ma negatywny wpływ na elementy:

- bezpieczeństwo pasażerów
- sztywność nadwozia i jego odkształcenie
- działanie biernych systemów bezpieczeństwa
- koszty kolejnej naprawy samochodu po niefachowo wykonanej pierwszej 
naprawie powypadkowej
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Zwiększenie efektywności pracy warsztatów

Możliwości i potencjał serwisowy warsztatów

- personel, szkolenia, dostęp do technologii, narzędzia;

- efektywność pracy warsztatu;

- katalog napraw smart / handlowy ubytek wartości
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Zwiększenie efektywności pracy warsztatów

- katalog napraw smart / handlowy ubytek wartości;

- jakość usług – sposoby kontroli jakości naprawy;

ROLA NIEZALEŻNEGO RZECZOZNAWCY SAMOCHODOWEGO !

- GWARANT RÓWNOWAGI PROCESU LIKWIDACJI SZKÓD
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…

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ.
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