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Cuprins Cuvânt înainte

Scopul ghidului de returnare este acela de a clarifica 
procedura de returnare a vehiculelor pe care le-aţi utilizat 
în sistem leasing. El conţine informaţii importante despre 
principiile de bază ale unei evaluări corecte a vehiculului la 
returnarea către Porsche Finance Group Romania.

Procedura de returnare
Am definit o procedură de returnare simplă, transparentă 
şi obiectivă pentru vehiculul dumneavoastră. Criteriile 
menţionate în acest catalog vor fi folosite pentru a evalua 
vehiculul la momentul la care îl veţi returna în vederea 
determinării stării în care se află. Aceste criterii de evaluare 
au scopul de a vă informa şi ghida, astfel încât să evitați 
surprize neplăcute cu privire la costuri apărute ulterior 
returnării vehiculului. 

Ghidul de returnare
Ghidul de returnare descrie tipurile de daune considerate 
acceptabile, respectiv inacceptabile, aşadar generatoare de 
costuri pentru dumneavoastră, la momentul returnării.

Daune acceptabile: Aceste daune sunt rezultatul 
utilizării normale a vehiculului şi nu au un impact 
negativ asupra stării generale a acestuia. 

Daune inacceptabile: Daune ce nu pot fi atribuite 
unei utilizări normale a vehiculului, motiv pentru 
care se înregistrează într-un raport de evaluare şi  
vor fi facturate.

Exemplele tipice de daune sunt descrise în acest ghid cu 
text şi poze.

Inspecţia vehiculului
Inspecţia va fi derulată respectând următoarele condiţii, 
pentru a garanta o evaluare corectă şi transparentă a 
vehiculului dumneavoastră:

• un spaţiu corespunzător, ferit de condiţii meteo 
nefavorabile şi cu suficientă lumină ambientală.

• Vehiculul trebuie să fie foarte curat interior-exterior şi 
uscat.

• Orice obiecte personale trebuie înlăturate din vehicul.
• Examinarea se va baza pe standardul de evaluare din 

fiecare ţară în parte. 

În cazurile în care valoarea vehiculului scade din cauza unor 
daune ce nu au fost incluse în ghid ca fiind inacceptabile, 
se va recurge la o evaluare individuală. Aşadar, este foarte 
importantă starea generală a vehiculului returnat.
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Deteriorare Acceptabil Inacceptabil

Interior Scaune • Urme normale de uzură • tăieturi
• urme de ardere
• crăpături
• rupturi
• deformări 

• pete imposibil de scos 
• centuri şi prinderi de siguranţă deteriorate
• mucegai
• deteriorare cauzată de aplicarea stickerelor
• schimbări de culoare 
• elemente lipsă

Tapiţerie și garnituri 
interioare

• Urme normale de uzură (incluzând covoraşe)
• Zgârieturi minore

• zgârieturi
• rupturi
• crăpături
• chedere desprinse
• pete imposibil de curăţat

• mucegai
• părţi lipsă
• deteriorare din cauza stickerelor şi a marcajelor
• deteriorare a plafonului şi a portbagajului
• impurităţi ce necesită curăţare profesională

Instalatii 
și echipamente 
adăugate

• Zgârieturi minore (în afara câmpului vizual) • schimbări ce impiedică readucerea la 
condiția inițială
• zgârieturi

• găuri, urme de uzură accentuată
• deteriorare din cauza stickerelor şi a marcajelor

Sisteme 
mecanice / 
electrice

• Funcţionează toate elementele • nerespectarea intervalelor de 
  mentenanţă şi uz excesiv
• ITP lipsă

• nerespectarea obligaţiei de a face inspecţii 
profesionale
• deteriorare şi uzură excesivă a componentelor 
mecanice şi electrice ale vehiculului

Altele Componente lipsă • Toate elementele returnate • Obiecte lipsă:
- card cu codul cheii 
- carte service

- documentele  
  vehiculului 
- husă ski-uri

- plasă portbagaj
- cauciucuri
- card de alimentare 

General • orice deteriorare ce poate cauza respingerea vehiculului la verificarea ITP

Centralizare

Ghidul de returnare

Centralizare Daună Acceptabil Inacceptabil

Caroserie Deformări (lovituri și 
adâncituri)

• deformări ≤ 1 cm • nu necesită revopsire • deformări > 1cm • revopsire necesară

Zgârieturi și urme • zgârieturi ≤ 1cm • zgârieturi > 1cm

Avariere după accident • niciuna • toate

Vopsea Zgârieturi şi urme vizibile 
de deteriorare a vopselei

• Posibilitate de reparare a defectelor prin polişare
• vopsea sărită de la impactul cu pietre (≤ 3 de 10 x 10 cm)

• zgârieturi mari 
• revopsire necesară
• imposibil de reparat defectele prin polișare 
• reparații anterioare nesatisfăcătoare
•  deteriorare vopsea de la autocolante

• vopsea contaminată (rugină)
• impact pietre (> 3 de 10 x 10 cm)
• deteriorare vopsea de la vreme
•  deteriorare vopsea de la spălătorie

Geamuri Parbriz şi ferestre • deteriorare de la impactul cu pietre • parbriz crăpat sau fisurat • reparații anterioare nesatisfăcătoare

Componente mici de 
sticlă

• mici urme de uzură (impact pietre, zgârieturi) • urme majore de uzură:
- crăpături
- lipsă etanșeitate

- impact pietre 
- infiltrare apă

- deformare
- zgârieturi

Roţi Anvelope • uzură uniformă
• adancimea minimă conform normelor în vigoare, pentru roți de 
vară, respectiv iarnă

• uzură neuniformă
• tăieturi
• pană

• deformare
• zimțare

• adancime sub valorile 
normelor în vigoare, 
pentru roți de vară, 
respectiv iarnă

Jante • daună minimă (zgârieturi ≤ 3 cm) • zgârieturi > 3cm
• jantă deteriorată
• flanșă deformată

• jantă deformată
• crăpături 
  proeminente

•  lipsă șuruburi
•  semne considerabile 

de uzură

Capace roţi • uşor zgâriate, fără crăpături (zgârieturi ≤ 5 cm) • zgârieturi (> 5cm) 
• deformare

• rupt
• nu sunt originale

• lipsă



6 7

n Nu mai mare de 1 cm diagonală

n Nu mai mult de 3 lovituri per piesa de caroserie

n Fără necesitate de revopsire
 

n Mai mare de 1 cm diagonală

n Mai mult de 3 lovituri per piesă caroserie

n Revopsire necesară

Caroserie
Deformări (lovituri şi adâncituri) 

Caroserie
Deformări (lovituri şi adâncituri) 

Acceptabil Inacceptabil

Adâncitură mare > 1 cm Adâncitură cu zgârietură

Adâncitură cu vopsea afectatăAdâncitură uşoară < 1 cmAdâncitură mică < 1 cm
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n Nu mai mare de 1 cm diagonală

n Nu mai mult de 3 zgârieturi per piesă caroserie

n Peste 1 cm diagonală 

n Mai mult de 3 zgârieturi per piesă caroserie

Caroserie
Zgârieturi și urme

Caroserie
Zgârieturi și urme

Acceptabil

Urmă lăsată de piatră < 1 cm Zgârietură mică ce poate fi polişată < 1 cm

Zgârietură < 1 cm

Urmă mare Adâncitură cu urmă în vopsea

Zgârieturi oglindă > 1 cm Zgârieturi multiple

Zgârietură mare Zgârietură extinsă pe uşă

Inacceptabil
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Caroserie
Daună din accident

n Orice tip de daună rezultată din accidentn Vehicul fără nicio daună

Caroserie
Daună din accident

Vehicul fără nicio daună

Acceptabil Inacceptabil
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n Defecte ce pot fi înlăturate prin polişare 

n Urme lăsate de pietre - nu mai mult de 3 per 100 cm2  
 (10 x 10 cm) 

n Daune ce strică vopseaua şi impun revopsirea

n Defecte ce nu pot fi înlăturate prin polişare

n Reparaţii anterioare precare

n Contaminare vopsea și zgârieturi cauzate de factori de 
mediu

n Urme de pietre - mai mult de 3 per 100 cm2 (10 x 10 cm)

n Vopsea stricată ca urmare a colantărilor 

n Urme lăsate de perii - de obicei cauzate de spălarea  
 maşinii

Vopsea
Zgârieturi şi defecte vizibile 
de vopsea

Vopsea
Zgârieturi şi defecte vizibile 
de vopsea

Zgârieturi netratate

Acceptabil

Zgârieturi polișate Urme extinse şi multiple de pietre pe o suprafaţă de 10 x 10 cm

Urme mari de pietre cu rugină Reziduuri de lipici

Inacceptabil
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n Daune minore cauzate de pietre, care nu se află  
 în câmpul vizual 

n Parbrize cu crăpături, fisuri sau alte daune

n Reparaţii defectuoase

Geamuri
Parbrize și geamuri laterale

Geamuri
Parbrize și geamuri laterale

Mică zgârietură pe parbriz

Acceptabil

Urme mici lăsate de pietre pe parbriz

Crăpătură în parbriz Crăpătură în parbriz

Urma de piatră în parbriz, reparată defectuos Crăpătură alungită în parbriz

Crăpătură în parbriz

Inacceptabil
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n Semne de uzură ( de exemplu urme de pietre,  
zgârieturi) ce nu afectează funcționarea perfectă a  
micilor piese de geam și nici nu afectează cerințele  
legale legate de siguranța în trafic.

n Semne de uzură cum ar fi crăpături, etanşeitate  
afectată, daune cauzate de pietre, deformări sau 
zgârieturi care au impact negativ în funcționarea 
completă a elementelor și siguranța în trafic.

Geamuri
Piese mici de geam

Geamuri
Piese mici de geam

Acceptabil

Mici zgârieturi de suprafaţă

Mici urme lăsate de pietre

Far ceaţă crăpat Mici piese de geam crăpate

Crăpătură în stop Far zgâriat considerabil

Infiltrare apă

Inacceptabil
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n Anvelope uzate uniform, care nu prezintă urme de 
daună de orice fel şi respectă cerinţele legale privind 
siguranţa în trafic

n Adâncimea minimă a profilului pentru anvelopele de 
iarnă, vară şi cele pentru orice tip de vreme  este bazată 
pe valorile stabilite prin lege (minimum 3 mm adâncime 
a profilului la banda de rulare)

n Vehicul echipat cu roţi de vară

n Vehicul echipat cu roţi de iarnă (se predau şi roţile  
de vară)

n Anvelope cu daune ( de ex. gâlme, tăieturi, pene) şi/ 
 sau care nu sunt uzate uniform şi nu mai respectă   
 cerinţele legale privind siguranţa traficului

n Adâncimea minimă a profilului pentru anvelopele de 
iarnă, vară şi cele pentru orice tip de vreme  este bazată 
pe valorile stabilite prin lege (minimum 3 mm adâncime 
a profilului la banda de rulare)

n   Vehicul echipat cu roţi de iarnă (fără a preda şi roţile de 
vară)

n  Uzură semnificativă a materialului pe lateralele 
 anvelopelor

n  Dimensiuni greşite ale anvelopelor

Roţi
Anvelope

Roţi
Anvelope

Acceptabil

Valori peste minimul legal definit pentru profilul cauciucului

Pană Cauciuc uzat 

Cauciuc cu daună

Gâlmă Obiect străin

Inacceptabil
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n Zgârieturi şi urme ≤ 3 cm pe marginea jantei n Jante  
  - care sunt sever zgâriate (zgârieturi > 3 cm) 
  - stricate  
  - cu marginile deformate 
  - care pun în pericol siguranţă

n Crăpături sau deformări semnificative

n Şuruburi sau elemente antifurt lipsă

n Lipsa jantelor originale

Roţi
Jante

Roţi
Jante

Acceptabil

Zgârietură jantă ≤ 3 cm

Zgârietură jantă Jantă deformată Altă jantă decât cea originală

Multiple zgârieturi pe janta de aliaj Janta de aliaj puternic lovită

Inacceptabil
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n Capacele roţilor sunt uşor zgâriate, dar fără crăpături

n Urme pe capacele roţilor care au ≤ 5 cm lungime 

n Capacele roților sunt puternic zgâriate (> 5cm)

n Capacele roţilor sunt sparte, deformate şi/sau lovite

n Capacele roţilor lipsesc sau nu corespund celor livrate    
 iniţial (originale)

Roţi
Capace roţi

Roţi
Capace roţi

Acceptabil

Capac roată spart Capac roată spart

Capac roată puternic zgâriatCapac roată uşor zgâriat

Inacceptabil
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n Scaune ce prezintă uzură normală şi mici zgârieturi,  
 fără daune cum ar fi tăieturi, urme de arsură etc şi sunt  
 perfect funcţionale 

n Daune cum ar fi taieturi, urme de arsură, găuri,   
 crăpături, semne de uzură extinsă

n Părţi turnate deformate

n Semne ale unei uzuri excesive şi pete ce nu pot fi   
 înlăturate prin curăţare şi necesită automat înlocuire

n Daune la centuri sau sistemele de prindere a acestora

n Diferenţe de culoare şi pete ce necesită curăţare   
 profesională

n Mucegai sau mirosuri deranjante

n Daune cauzate de aplicarea unor colante sau stickere

n Piese lipsă (tetiere, rânduri scaune)

Interior
Scaune

Interior
Scaune

Acceptabil

Scaune fără impurităţi

Urme de arsură Găuri

Tapiţerie ruptă Scaune cu impurităţi

Inacceptabil
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n Garnitură interioară cu semne de uzură normală, în care  
 parţile din plastic sunt zgâriate superficial

n Mochetă podea cu urme normale de uzură

n Scaune cu urme normale de uzură și mici zgârieturi, fără 
deteriorări precum tăieturi, urme de ardere etc. și care 
sunt complet funcționale

n Elemente ale garniturilor interioare care sunt zgâriate  
 şi/sau afectate sever

n Elemente ale garniturilor interioare care prezintă   
 rupturi, găuri, zgârieturi şi /sau deformări

n Crăpături în sau dislocări ale încuietorilor de uşă şi/sau  
 portbagaj

n Diferenţe de culoare şi pete ce necesită înlocuirea  
 pieselor

n Mucegai sau mirosuri deranjante

n Parţi lipsă (de ex. protecţii, scrumiere)

n Diferenţe de culoare şi pete ce necesită curăţare   
 profesională 

n Păr de animale

Interior
Tapițerie și garnituri interioare

Interior
Tapițerie și garnituri interioare

Acceptabil

Garnitură interioară uzată

Garnitură interioară uşor zgâriată Daună pe gărnitura de uşă

Găuri în tapiţeria de interior Zgârieturi pe volan

Piese stricate

Portbagaj zgâriat Element din plastic stricat

Inacceptabil
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n Fără urme după îndepărtarea colantării

n Zgârieturi care nu se află în câmpul vizual al   
 utilizatorului vehiculului

n Modificări aduse vehiculului (de ex. găuri) care nu mai  
 pot fi aduse la starea iniţială

n Daune severe, cum ar fi zgârieturi, găuri şi/sau uzură  
 excesivă, prezente în câmpul vizual al utilizatorului

n Daune cauzate de aplicarea unor colante şi/sau  
 stickere

Instalaţii şi echipamente 
suplimentare

Instalaţii şi echipamente 
suplimentare

Acceptabil

Aplicare stickere

Accesorii montate pe bordFără urme după îndepărtarea colantării

Inacceptabil
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n Fără defecte n Ignorarea intervalelor de service şi întreţinere, precum 
şi uzura excesivă, elemente ce ar fi evaluate ca un 
defect şi/sau identificate ca fiind neconforme în cadrul  
inspecţiei ITP

n Inspecţia ITP neefectuată

n Nerealizarea inspecțiilor service impuse de producător 
(în decursul a 3.000 km sau 30 zile anterior următorului 
interval de service)

n Toate daunele şi/sau uzura excesivă a sistemului   
 mecanic (de exemplu frâne) şi/sau electric (de exemplu  
 alternator) al vehiculului 

Sisteme mecanice/electrice Sisteme mecanice/electrice

Acceptabil

Fără intervale de service şi schimb ulei depăşite Rugină pe discul de frână

Inacceptabil
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Elemente lipsă Clase de evaluare a vehiculului  

Inacceptabil

Între altele, acestea includ:

n Card cu codul cheii
n Cartea service
n Manualul utilizatorului
n Documentaţia maşinii
n Toate cheile maşinii (cf. producătorului)
n Card cu codul radio
n Kit siguranţă auto lipsă şi/sau defect
n Telecomenzi lipsă şi/sau defecte
n Protecţie portbagaj
n CD/DVD/Card SD navigaţie
n Cauciucuri (complete, cu jante, antifurt, şuruburi, 
 roată rezervă)
n Carduri combustibil
n Scrumieră



34 35

Evaluare Descrierea stării Explicaţie    

Prima clasă
Foarte bună

Impecabil, fără semne de uzură. Mentenanţă realizată conform planului.
Număr de kilometri corespunzător sau mai mic.

Ca nouă, în concordanţă cu standardele locale, fără urme de uzură. Luând în considerare 
speranța de viață a mașinii și traficul, siguranța operațională ar trebui să corespundă cu 
standardul de calitate al producatorului pentru autovehiculele noi. Dovadă a lucrărilor 
de mentenanţă. Numărul de kilometri trebuie să corespundă cu reglementările Eurotax. 
Sistemele de siguranţă sunt operaţionale.

Clasa a doua
Bună

Uzură minimă. Nu necesită reparaţii. ITP valid, lucrări de mentenanţă realizate, inspecţie 
inainte de livrare făcută, număr de kilometri corespunzător.

Urme minime de uzură, nu necesită reparaţii. Dovadă a lucrărilor de mentenanţă şi service. 
Toate lucrarile obligatorii au fost făcute şi trecute în cartea de service. Numărul de kilometri 
trebuie să corespundă reglementărilor Eurotax. Sistemele de siguranţă sunt operaţionale.

Clasa a treia
Suficientă

Semne normale de uzură. Necesită lucrări de service și mentenanță conform numărului 
de kilometri. ITP valid.

Sunt necesare reparații și lucrări de mentenanță în concordanță cu kilometrajul mașinii 
(baterie, punţi, curea de ventilaţie, direcţie, curea de transmisie). Dovezi de service  
disponibile dar incomplete, inspecția pre-livrare efectuată. Urme normale de uzură, 
autovehicul în condiții bune de funcționare. Număr de kilometri mai mare decât media 
sau kilometri nejustificaţi. Sistemele de siguranţă sunt operaţionale.

Clasa a patra
Defectuoasă

Necesită reparații majore sau revizie generală. Orice fel de tuning motor nestandardizat. 
Nu respectă reglementările de siguranță rutieră.

Nu îndeplineşte condiţiile de siguranţă în trafic şi nu a trecut inspecţia ITP. Necesită 
reparaţii sau revizii majore  precum catalizator, sistem de frânare, daune vizibile cauzate 
de accidente sau semne vizible de îndreptare pe şasiu, podea sau caroserie. Număr de 
kilometri mai mari decât media sau kilometri nejustificaţi. Fără dovezi de service.

Stare mecanică/ condiţie mecanică

Evaluare Descrierea stării Explicaţie

Prima clasă
Foarte bună

Complet nedeteriorată. Fără lovituri. Fără zgârieturi. Fără rugină. Fără daune, fără daune anterioare, zgârieturi sau deformări, fără urme de la impactul cu 
pietre, geamuri intacte, fără rugină. Dovada unui test de protecţie la coroziune efectuat. 
Sistemele de siguranţă sunt operaţionale.

Clasa a doua
Bună

Mici lovituri sau zgârieturi. Mici urme de la pietre. Mici deformări ale caroseriei, zgârieturi, parbriz schimbat, accesorii originale disponibile. 
Echipată cu accesorii standardizate. Reparaţii corecte după accident cu părţi originale 
sau părţi identice, cu acceaşi speranţă de viaţă precum cele originale. Dovada unui test 
de coroziune este disponibilă, Urme uşoare de deteriorare pe părţi secundare ale 
caroseriei. Reparaţiile au fost efectuate conform specificaţiilor producătorului.
Sistemele de siguranţă sunt operaţionale.

Clasa a treia
Suficientă

Lovituri şi zgârieturi. Caroserie uşor avariată. Pete de rugină. 
Urme vizibile după accident. Accesorii nepotrivite instalate.

Prezintă imperfecţiuni, zgârieturi, caroserie uşor deteriorată. Urme de rugină sporadice, 
structura inferioară caroserie fără urme semnificative de coroziune. Daunele cauzate 
de accidente anterioare au fost reparate, însă sunt vizible urme. Nu există dovada unui 
test de coroziune. Kit siguranță auto, centuri siguranță. Sisteme de siguranță prezente și 
funcționale.

Clasa a patra
Defectuoasă

Daună în urma unui accident major. Ruginire semnificativă. Deteriorare şasiu. 
Nu respectă condițiile de siguranță în trafic.

Daună după accident major. Urme adânci de rugină sau deteriorarea 
suprafeţelor exterioare. Şasiu sau componente primare ale podelei deteriorate 
(avariate), precum deformarea vizibilă sau chiar ruginirea barelor de protecție. 

Caroserie

Evaluare Descrierea stării Explicaţie

Prima clasă
Foarte bună

Vopseaua originală menţinută ca nouă, lucioasă, fără urme sau zgârieturi. Vopsea originală în concordanţă cu standardul local obligatoriu, ca nouă, strălucitoare 
conform specificaţiilor producătorului, fără zgârieturi, urme lăsate de perii (spălătorii) 
acceptate.

Clasa a doua
Bună

Vopsea originală sau revopsire calitativă. Mici zgârieturi, urme lăsate de impacturi 
minore cu pietre. Pete mate sau urme de coroziune.

Vopsea originală conform standardelor locale obligatorii, revopsire calitativă cu o 
speranţă de viaţă cel puţin la fel de mare ca vopseaua originală. Mici defecte ale vopselei 
datorate impactului cu pietre. Mici urme greu detectabile și mici diferențe de culoare pe 
panouri ce pot fi trecute cu vederea.

Clasa a treia
Suficientă

Vopsea mată, corodată sau revopsire nesatisfăcătoare. Reparaţii necesare. 
Pete de rugină, avarii de la impactul cu pietre.

Vopsea mătuită, necesită revopsire. Diferenţe vizibile de culoare, urme de la impactul cu 
pietre şi urme de rugină, reparaţii necesare.

Clasa a patra
Defectuoasă

Revopsire necesară. Pete mari de rugină sau urme de rugină. Revopsiri realizate cu o 
culoare greșită/diferită.

Necesită revopsire cu durata de viaţă la fel ca cea oferită de producător sau  
corespunzătoare valorii actuale a mașinii. Pete mari de rugină sau rugină sub vopsea.

Vopsea

Evaluare Descrierea stării Explicaţie

Prima clasă
Foarte bună

Fără urme de uzură pe scaune, tapiţerie, covoraşe. 
Zona de încărcare fără urme de abraziune.

Fără urme de uzură pe scaune, tapiţerie şi covoraşe, portbagaj fără semne vizibile de 
uzură, zonă de încărcare fără urme de uzură sau abraziune. Bord fără urme de uzură sau 
deteriorare.

Clasa a doua
Bună

Mici urme de uzură pe scaune, tapiţerie sau covoraşe. 
Zona de încărcare prezintă urme de uzură. Radio-ul a fost demontat.

Mici urme de uzură pe scaune, tapiţerie şi covoare, porbagajul şi zona de încărcare cu 
urme minime de uzură. Bord fără urme de uzură şi fără accesorii speciale scoase, precum 
suport de telefon, radio sau boxe. 

Clasa a treia
Suficientă

Urme clare de uzură pe scaune, tapiţerie sau covoraşe murdare şi pătate. 
Zona de încărcare prezintă semne de uzură excesivă. Urme de infiltrare a apei.

Urme vizibile de uzură pe scaune, tapiţerie sau covoraşe. Se pot distinge pete. 
Portbagajul şi zona de încărcare prezintă urme majore de folosire, sunt murdare, pătate şi 
prezintă urme de deteriorare cauzate de infiltraţii de apă. Bord-ul cu mici urme de uzură şi 
urme lăsate de înlăturarea diverselor accesorii (suport pentru telefon).

Clasa a patra
Defectuoasă

Reparaţii sau schimbarea scaunelor, a tapiţeriei sau a covoraşelor absolut necesară. 
Foarte murdară. Daune cauzate de infiltraţii de apă.

Deteriorare sau urme majore de uzură pe scaune, tapiţerie sau covoraşe - este necesară 
înlocuirea sau repararea. Urme de impact prezente în portbagaj sau zona de încărcare. 
Urme vizibile de infiltrare a apei. Bord deteriorat - sunt vizibile zgârieturi, crăpături sau 
găuri.

Interior
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Evaluare Descrierea stării Explicaţie

Prima clasă
Foarte bună

Uzura pneurilor până la 40 %, dimensiuni originale. Sistem de blocare original şi manual de 
utilizare disponibil.

Roţi de dimensiuni originale sau un set diferit, aprobat de producator. Roata de rezervă
originală, jante originale sau aprobate de producător. Adancime pneuri peste 60% din 
adâncimea cauciucurilor noi, inclusiv pentru roata de rezervă, fără daune vizibile.  
Compartiment motor şi portbagaj în condiţie bună, fără instalaţii adiţionale care ar putea 
reduce valoarea maşinii. Sistem de blocare de la distanţă (dacă este instalat din fabrică) 
cu card şi cod numeric complete, conform manualului de utilizare.

Clasa a doua
Bună

Uzura pneurilor până la 60%. Dimensiuni originale. Sistem de blocare original cu manual de 
utilizare disponibil.

Roţi de dimensiuni originale incluzând şi roată de rezervă, adâncime pneuri între 40%  
și 60% din adâncimea cauciucurilor noi, inclusiv pentru roata de rezervă, fără daune  
vizibile. Pneuri și jante exclusiv în dimensiunile aprobate de producător, sau în  
dimensiuni ulterior standardizate. Compartiment motor și portbagaj ușor murdare, 
fără daune vizibile la capacele de roți. Roata de rezervă impecabilă.  Sistem de blocare 
de la distanţă (dăcă e instalat din fabrică) cu card şi cod numeric complete, conform 
manualului de utilizare.

Clasa a treia
Suficientă

Uzura penurilor până la 80%. Sistem de blocare complet şi manual de utilizare 
disponibil, jante aprobate.

Pneuri de dimensiune originală, adâncime pneuri între 40% și 20% din adâncimea  
cauciucurilor noi, inclusiv pentru roata de rezervă, fără daune vizibile. Jante aprobate. 
Portbagaj și compartiment motor murdare, daune minore la capacele roților, covorașe 
sau ornamente ce prezintă deteriorări. Sistem de blocare de la distanţă (doar dacă e 
instalat din fabrică) card şi număr de cod complete, conform manualului de utilizare.

Clasa a patra
Defectuoasă

Uzura completă a pneurilor. Dimensiuni nepotrivite. Pneuri foarte uzate pe o parte. 
Urme de impact violent. Sistem de blocare şi manual de utilizare incomplete.
Orice fel de modificări nestandardizate.

Roţi cu alte dimensiuni decât cele originale. Uzură neuniformă a pneurilor. Pneuri sau 
jante neaprobate de producător. Adâncimea pneurilor de 20% din adâncimea  
cauciucurilor noi. Roata de rezervă lipsă sau neomologată. Compartiment motor şi 
portbagaj foarte murdare, vizibile deteriorări cauzate de impact violent. Sistem de 
blocare de la distanță, card cod, cod numeric sau manual utilizator incomplete. Prezintă 
modificări neaprobate de producător, de exemplu: eleron (spoiler), modificări la şasiu, 
volan, scaune sport, praguri laterale etc.

Altele
Termen Explicație
Numărul de kilometri conform primei clase Numărul de kilometri conform Eurotax sau mai mic

Numărul de kilometri conform clasei a doua Numărul de kilometri conform Eurotax

Numărul de kilometri conform clasei a treia Numărul de kilometri conform Eurotax sau mai mare

Numărul de kilometri nejustificaţi Kilometraj schimbat. Numărul de kilometri nu este cunoscut

Standard de livrare masină nouă Conform directivei Europene, nu mai veche de 6 luni de la prima 
înmatriculare şi maxim 6000 km; de exemplu, un vehicul vechi de 5 
luni cu 7000 de kilometri nu corespunde primei clase

Inspecţie Inspecţie prelivrare, completarea lichidelor, etc.

Dovada lucrărilor de mentenanţă şi service Lucrări de mentenanţă conform ghidului producătorului înscrise în 
carnetul de service

Sisteme de siguranţă Sisteme destinate pasagerilor, de exemplu ABS, centuri de siguranţă, 
airbag, EDS, ESP, ASR (fără alarme montate ulterior)

Deformare/lovitură O zonă înaltată pe suprafaţa caroseriei

Adâncitură O zonă înfundată pe suprafaţa caroseriei

Deformări, rare, clasa a doua Nu mai mult de 3 înfundături per element caroserie 

Adancituri, deformare, mici, clasa a doua Nu mai mari de o monedă de 50 de bani

Adâncituri, deformare, medii, clasa a treia Mai mari de o monedă de 50 de bani

Zgârieturi minore, clasa a doua Mai mare de o monedă de 5 bani

Urme lăsate de pietre, minore Posibilitatea de remediere prin reaplicarea primului strat de vopsea 
sau prin aplicarea unui strat de lac protector

Părţi secundare ale caroseriei Toate elementele îmbinate cu șuruburi

Caroserie uşor avariată, clasa a treia Niciun panou nu trebuie schimbat

Accesorii nepotrivite, clasa a treia Reduce valoarea de revânzare a maşinii (ex: scaune sport neinstalate 
din fabrică)

Vopsea neuniformă Diferenţe de strălucire între panouri

Diferenţe majore între clasa a doua şi clasa a treia Clasa a doua = reparat, Clasa a treia = în mare parte nereparat

Urme minore de rugină (coroziune) Vezi adâncitură, rugină de suprafaţă

Detalierea condițiilor de evaluare



R
o

m
ân

ă 
- 

va
la

b
ila

 în
ce

p
ân

d
 c

u
 A

u
g

u
st

 2
01

8Voluntari, Bd-ul Pipera nr. 2
Tel:  +40 21 2082600
Fax: +40 21 2082605
E-mail: office@porschebank.ro
www.porschebank.ro
www.managementdeflote.ro


