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JAK ZAJISTÍM TERMÍN VRÁCENÍ VOZIDLA? 
Pro vrácení vozidla kontaktujte naše Call Centrum Business Lease, 
tel.: 724 556 655, nebo e-mail vraceni.vozu@businesslease.cz, 
kde s Vámi bude domluven přesný termín vrácení vozidla. 
V případě, že vozidlo nevrátíte v dohodnutém termínu a ter-
mín do 16 hod předchozího dne nezměníte/nezrušíte, bude 
Vám účtován poplatek dle Ceníku administrativních úkonů 
Business Lease.

KAM VRACÍM VOZIDLO? 
Vozidlo je nutné vrátit do jednoho z Center pro vrácení vozidel 
(uvedeno na webu www.businesslease.cz), není-li smluvně 
dohodnuto jinak. V případě vyzvednutí na adrese klienta či jiném 
místě, je služba zpoplatněna dle Ceníku administrativních úkonů 
Business Lease.

KDO VOZIDLO KONTROLUJE 
A KOLIK POTŘEBUJI ČASU? 
Vozidlo je kontrolováno odborným partnerem, nezávislou spo-
lečností DEKRA CZ a.s. Trvání převzetí vozidla je cca 45 minut. 

JAKÉ DOKLADY SI NA VRÁCENÍ VOZIDLA 
POTŘEBUJI PŘIPRAVIT? 
Kompletní doklady k vozidlu (ORV – malý technický
průkaz, případně TP, Zelenou kartu - doklad o uzavření
povinného ručení, kontrolní kupón od dálniční známky)
• Tankovací karty (CCS, Shell, aj., jsou-li majetkem BL)
• Asistenční kartu (ÚAMK, Europ Assistance)
• Servisní knížku vozidla (pokud byla k vozidlu vydána)
• Palubní literaturu

JAKÉ VYBAVENÍ SI POTŘEBUJI 
NA VRÁCENÍ VOZIDLA PŘIPRAVIT? 
• Povinnou výbavu
• Doplňkovou výbavu 

(např. střešní nosič, sněhové řetězy, střešní box aj….)
• Rádio kód a/nebo rádio pas, odnímatelný panel
• Klíče od vozidla
• Klíče od zámku řadicí páky a tažného zařízení
• Bezpečnostní klíč ke šroubům nebo maticím kol 
• Sezónní pneumatiky, bylo-li jimi vozidlo vybaveno

Business Lease je oprávněn vyúčtovat klientovi škodu vzniklou 
poškozeným/chybějícím příslušenstvím k vozidlu.

V JAKÉM STAVU VOZIDLO VRACÍM? 
Pro kvalitní kontrolu vozidla při vracení přistavte vozidlo v čistém 
stavu, včetně interiéru! V případě, že bude přistaveno znečištěné 

vozidlo, je Business Lease oprávněn účtovat klientovi poplatek 
dle Ceníku administrativních úkonů Business Lease. 

Před samotným vrácením vozidla doporučujeme porovnat jeho 
stav opotřebení s Manuálem pro vrácení vozidla, kde jsou uvede-
na jednotlivá vzorová poškození.

V případě zjištění poškození vozidla je nutné nahlásit případné 
pojistné události na www.bl-pojisteni.cz a vozidlo nechat opra-
vit ještě před jeho vrácením a ukončením leasingové smlouvy.

Veškeré polepy na vozidle musí být před vrácením vozidla od-
straněny, není-li smluvně ujednáno jinak.  V případě, že nemáte 
možnost nechat odstranit polepy profesionálním způsobem, 
kontaktujte nás a my odstranění polepu zajistíme.

MOHU VRÁTIT VOZIDLO POŠKOZENÉ? 
Pokud vozidlo přistavíte poškozené, vyhotoví nezávislý odborný 
partner společnosti DEKRA CZ a.s. protokol, ve kterém je vyčís-
len dopad poškození vozidla na jeho prodejní cenu s ohledem na 
stáří vozidla a jeho kilometrový projezd. Vyčíslený fi nanční do-
pad na prodejní cenu vozidla bude klientovi vyúčtován. Protokol 
je vždy zasílán kontaktní osobě klienta (např. fl eet managerovi).

Výpočet vlivu poškození na prodejní cenu neprovádí přítomný 
technický zástupce odborného partnera.

V případě, že se během posouzení stavu opotřebení vozidla 
rozhodnete, že chcete vozidlo nechat opravit, s vozidlem od-
jíždíte a zajišťujete opravu vozidla.  V takovém případě je Vám 
za nedokončené vrácení vozidla účtován poplatek dle Ceníku 
administrativních úkonů Business Lease. Po dokončení opravy si 
znovu sjednáte termín pro vrácení vozidla.

VRACÍM-LI VOZIDLO 
A PŘEBÍRÁM SI ZÁROVEŇ NOVÉ? 
Vozidlo lze vrátit v dealerství, kde si přebíráte nové vozidlo od 
Business Lease, případné zpoplatnění této služby je uvedeno 
v Ceníku administrativních úkonů Business Lease. Termín vrácení 
vozidla nahlásíte na Call Centru Business Lease, v dohodnutém 
termínu proběhne kontrola vozidla odborným partnerem za 
Vaší přítomnosti. Protokol o vrácení vozidla je vždy zasílán na 
kontaktní osobu klienta (např. fl eet manažera).

Manuál pro vrácení vozidla
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• praskliny okna v zorném i mimo zorné pole řidiče
• promáčkliny karoserie
• deformovaný, prasklý nebo odřený nárazník
• poškození laku chemickým působením
• promáčklý dveřní práh
• škrábance do podkladové vrstvy laku
• lak poškozený neodbornou demontáží polepů

Exteriér

Příklady nejčastějšího poškození:
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Skla

Taková poškození snižují prodejní cenu vozidla. Opravy je nutné provést před vrácením vozidla a ukončením nájemní smlouvy. V pří-
padě poškození čelních oken můžete využít standardních smluvních servisů nebo specializovaného opravce společnost AGC na čísle 
800 701 901.

Poškození skel,

(Pokud je prasklina i mimo

zorné pole, rýhy)

1 cm*

1 cm*

Poškození skel,

(Pokud je prasklinka i mimo 

zorné pole, rýhy nebo odřené.)

Příklady nejčastějších poškození vozu:

*) uvedené měřítko znázorňuje rozsah poškození
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Karoserie

Taková poškození snižují prodejní cenu vozidla. Opravy je nutné provést před vrácením vozidla
a ukončením nájemní smlouvy.

Promáčknutí neopravitelná

vyrovnáním případně drobné

četné promáčkliny.

1 cm*

10 cm*

Promáčknutí neopravitelná

vyrovnáním případně drobné

četné promáčkliny.

Příklady nejčastějších poškození vozu:

*) uvedené měřítko znázorňuje rozsah poškození
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Karoserie

Taková poškození snižují prodejní cenu vozidla. Opravy je nutné provést před vrácením vozidla
a ukončením nájemní smlouvy.

Příklady nejčastějších poškození vozu:

Promáčknutí neopravitelná

vyrovnáním případně drobné

četné promáčkliny.

1 cm*

10 cm*

Poškození nárazníku,

(deformovaný, odřený, prasklý, řád-

ně nelícuje s ostatními díly karoserie, 

chybějící kryt tažného oka.)

*) uvedené měřítko znázorňuje rozsah poškození
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Karoserie

Taková poškození snižují prodejní cenu vozidla. Opravy je nutné provést před vrácením vozidla
a ukončením nájemní smlouvy.

Příklady nejčastějších poškození vozu:

Škrábance které není možné za-

pravit přeleštěním (v rýze prosvítá 

podklad bílé barvy nebo samotná 

karoserie)

10 cm*

10 cm*

Poškození laku v důsledku 

kyseliny, např. ptačím trusem, 

pryskyřicí ze stromů apod.

*) uvedené měřítko znázorňuje rozsah poškození
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Karoserie

Taková poškození snižují prodejní cenu vozidla. Opravy je nutné provést před vrácením vozidla
a ukončením nájemní smlouvy.

Příklady nejčastějších poškození vozu:

*) uvedené měřítko znázorňuje rozsah poškození

Poškozený práh,

odřený nebo promáčklý

10 cm*

10 cm*

Škrábance které není možné zapravit

přeleštěním (v rýze prosvítá podklad 

bílé barvy nebo samotná karoserie)
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Karoserie

Taková poškození snižují prodejní cenu vozidla. Opravy je nutné provést před vrácením vozidla a ukončením nájemní smlouvy. 
V případě, že nemáte možnost nechat odstranit polepy profesionálním způsobem, můžeme nabídnout našeho ověřeného poskyto-

vatele, společnost Barth Media, kterou můžete kontaktovat na čísle +420 603 826 912 – David Burkoň.

Příklady nejčastějších poškození vozu:

*) uvedené měřítko znázorňuje rozsah poškození

Poškozený lak demontáží

polepů-stržený lak

10 cm*

1 cm*

Prasklý kryt zrcátka
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Karoserie a kola

Taková poškození snižují prodejní cenu vozidla. Opravy je nutné provést před vrácením vozidla
a ukončením nájemní smlouvy.

Příklady nejčastějších poškození vozu:

*) uvedené měřítko znázorňuje rozsah poškození

Poškození nárazníku, (deformovaný, 

odřený, prasklý, řádně nelícuje s ostatními 

díly karoserie, chybějící kryt tažného oka.)

10 cm*

10 cm*

Ráfky musí být připevněné pomocí všech 

svorníků a matic a nesmí být poškozené 

nebo vážně zdeformované. Plášť 

pneumatiky nesmí být poškozen.
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Karoserie a světla

Taková poškození snižují prodejní cenu vozidla. Opravy je nutné provést před vrácením vozidla
a ukončením nájemní smlouvy.

Příklady nejčastějších poškození vozu:

*) uvedené měřítko znázorňuje rozsah poškození

Poškozený práh,

odřený nebo

promáčklý

1 cm*

1 cm*

Praskliny krytů světlometů

(světlomety se mohou 

zamlžovat a snižovat funkčnost)
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• znečištění interiéru vyžadující profesionální čištění
• znečištění zvířecí srstí
• mechanicky poškozené čalounění
• propálené dírky v čalounění
• poškozená palubní deska nejčastěji neodbornou motáží držáku HF sady

Interiér

Příklady nejčastějšího poškození:
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Interiér

Taková poškození snižují prodejní cenu vozidla. Opravy je nutné provést před vrácením vozidla
a ukončením nájemní smlouvy.

Příklady nejčastějších poškození vozu:

Poškození interiéru - vypálené dírky, silný zápach nebo velká 

nečistota, potrhané, prasklé např., (obložení výplně dveří, 

mřížky reproduktoru, potahy, palubní deska, čalounění 

střechy, kryty sloupků a jiné vnitřní části vozidla

10 cm*

10 cm*

Skvrny na čalounění střechy,

sedadlech nebo znečištění

od zvířecí srsti, apod.

*) uvedené měřítko znázorňuje rozsah poškození
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Interiér

Taková poškození snižují prodejní cenu vozidla. Opravy je nutné provést před vrácením vozidla
a ukončením nájemní smlouvy.

Příklady nejčastějších poškození vozu:

*) uvedené měřítko znázorňuje rozsah poškození

Poškození interiéru - vypálené dírky, silný zápach nebo 

velká nečistota, potrhané, prasklé např., (obložení výplně 

dveří, mřížky reproduktoru, potahy, palubní deska, 

čalounění střechy, kryty sloupků a jiné vnitřní části vozidla

10 cm*

10 cm*

Poškození interiéru - vypálené dírky, silný zápach nebo 

velká nečistota, potrhané, prasklé např., (obložení výplně 

dveří, mřížky reproduktoru, potahy, palubní deska, 

čalounění střechy, kryty sloupků a jiné vnitřní části vozidla)



15Manuál pro vrácení vozidla

Zůstane-li po demontáži GPS 

Monitoringu v palubní desce otvor – 

neakceptovatelné poškození

Zůstane-li po demontáži 

GPS Monitoringu v palubní desce 

záslepka –akceptovatelné poškození

Interiér

Taková poškození snižují prodejní cenu vozidla. Opravy je nutné provést před vrácením vozidla
a ukončením nájemní smlouvy.

Příklady nejčastějších poškození vozu:

Zůstane-li po demontáži 

GPS Monitoringu v palubní desce 

tlačítko – akceptovatelné poškození
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3

4

1

2

Shrnutí

Pokud je vozidlo vráceno neopravené 
s poškozením, bude přeúčtována částka dle 
kalkulace nákladů na opravu od certifi kované 
společnosti DEKRA CZ a.s.

Za chybějící klíče od vozidla, palubní literaturu, 
bezpečnostní klíč ke šroubům, či maticím kol (je-li 
tímto vozidlo vybaveno) bude přeúčtována náhrada 
za jejich pořízení.

Za chybějící, nekompletní nebo poškozenou 
výbavu zahrnutou v leasingové smlouvě, jako: 
rádio, navigační, systém, střešní nosiče, řetězy, 
držáky kol aj., bude přeúčtována náhrada za jejich 
opravu nebo pořízení.

Dohlášení pojistných událostí a opravy těchto 
poškození vozidla je nutné provést před vracením 
vozidla a ukončením leasingové smlouvy!

V případě jakéhokoliv dotazu, neváhejte kontaktovat zástupce společnosti Business Lease s.r.o. 
(kontaktní osobu z obchodního odddělení, nebo tým specialistů z Centra pro vrácení vozidel).
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