
 
 
Załącznik nr 3 – Procedura jazd testowych i ocen pojazdów w PTF SKFS 

 
 
 

• Przed rozpoczęciem jazd testowych wypełnij i podpisz Oświadczenie Testującego - Załącznik nr 6 

Regulaminu oraz Kartę Drogową (spisz stan licznika) - Załącznik nr 8 Regulaminu. 

• Pobierz od osoby odpowiedzialnej za kierowanie jazdami testowymi kluczyk do samochodu. 

• Przed rozpoczęciem jazdy zapoznaj się z najważniejszymi parametrami pojazdu: marka, typ, model, 

pojemność silnika, moc, grupa wyposażenia (zgodnie ze znajdującą się w samochodzie Kartą Pojazdu). 

• Przed rozpoczęciem jazdy sprawdź stan samochodu – nadwozie, opony, stan wewnątrz. 

• Jeżeli samochód posiada jakiekolwiek uszkodzenia i braki w wyposażeniu zgłoś ten fakt do osób 

kierujących jazdami (Kapituła) 

• Ocena pojazdu jest wykonywana w skali od 1 do 7 pkt., według zasady: 4 pkt. wystawia się dla kryterium 

które w niczym nie odbiega od przyjętego standardu dla samochodu flotowego (standard), wystawienie 

oceny od 5 do 7 pkt. świadczy o ponadstandardowej ocenie przez testującego. Wystawienie oceny poniżej 

3 pkt. świadczy, że w ocenie testującego samochód odbiega od przyjętego powszechnie standardu 

flotowego. 

• W trakcie oględzin zwróć uwagę na atrakcyjność wyglądu zewnętrznego samochodu jego design zaznacz 

swoją ocenę w Punkcie I na Karcie Oceny Pojazdu (Załącznik nr 4 Regulaminu) 

• Po wejściu do samochodu zwróć uwagę na ergonomię wnętrza, deski rozdzielczej ilość i rozmieszczenie 

dodatków takich jak schowki, uchwyty, półki w drzwiach, możliwość podłączenia mediów zewn., USB, 

atrakcyjność rozwiązań oraz jakość materiałów i wykończenia deski rozdzielczej, tapicerki itp. 

• Sprawdź i dokonaj oceny przestrzeni bagażowej, jej standardowej pojemności, możliwości zwiększenia 

przestrzeni bagażowej, wyposażenia dodatkowego, schowków i pojemników.  

• Ocenę dotyczącą wnętrza pojazdu zaznacz w Punkcie II podpunkt 1-4  na Karcie Oceny Pojazdu. 

• Zapoznaj się z systemami bezpieczeństwa (na podst. Karty Informacyjnej dostarczonej przez Importera) w 

tym liczbą poduszek i kurtyn powietrznych. 

• W trakcie jazdy testowej zwróć uwagę na wszystkie parametry oceny pojazdu, komfort zawieszenia, 

poziom hałasu, widoczność z pozycji kierowcy, działanie skrzyni biegów w miarę możliwości oceń działanie 

systemów bezpieczeństwa i wspomagania kierowcy. 

• Oceny z jazdy testowej zaznacz w Punkcie III podpunkt 1-6 na Karcie Oceny Pojazdu. 

• Po zakończeniu jazdy zwróć osobie kierującej jazdami testowymi kluczyk samochodu oraz zgłoś 

zauważone usterki. 

 

 
 


