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przed mandatem?

Do jakiego komisu jechać
po używane auto?

fot. PAP/Wojciech Pacewicz

AAA

Co najmniej pięć osób umiera codziennie na drogach Europy w wypadkach
spowodowanych usterkami technicznymi aut. Dlatego też Komisja Europejska przyjęła
nowe przepisy mające na celu zaostrzenie kontroli i rozszerzenie jej zakresu.
Usterki techniczne bardzo często prowadzą do wypadków. Stanowią one przyczynę 6 proc.
wszystkich wypadków samochodowych, w których w ciągu roku śmierć ponosi 2 000 osób, a
wiele więcej zostaje rannych. W przypadku zdarzeń z udziałem motocyklistów aż 8 proc.
wszystkich wypadków spowodowanych jest usterkami technicznymi. Zdaniem urzędników Unii
Europejskiej po drogach porusza się zbyt wiele pojazdów, którym daleko do pełnej sprawności.
Przeprowadzone niedawno w Wielkiej Brytanii i w Niemczech badania wskazują, że do 10 proc.
samochodów przez cały czas ma usterkę uniemożliwiającą osiągnięcie pozytywnego wyniku
przeglądu. Jak jest w Polsce? Należy spodziewać się, że o wiele gorzej.

Ekologiczne plany rządu
zabiją rynek
motoryzacyjny?
Kolejna służba będzie mieć wideorejestratory
Opel Adam: nowy "mieszczuch" marki
Układ rozrządu: jaki jest lepszy i kiedy zmienić
pasek?

Obowiązujące przepisy UE określające minimalne standardy dotyczące kontroli pojazdów
pochodzą z 1997 r. i były nowelizowane jedynie w niewielkim zakresie. Od tego czasu
samochody, zachowania kierowców i technika uległy wielu zmianom. Ponadto na mocy
obowiązujących obecnie przepisów wiele elementów o pierwszorzędnym dla bezpieczeństwa
znaczeniu, takich jak ABS i elektroniczna kontrola trakcji, nie jest jeszcze objętych kontrolą. Na
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(fot. PAP/Wojciech Pacewicz)
czym będą polegać zmiany? Główne elementy nowych przepisów to:

KUP UŻYWANE

KUP NOWE

marka
model

• Wprowadzenie obowiązku badań przydatności do ruchu skuterów i motorowerów w całej UE.
Kierowcy motocykli i skuterów, zwłaszcza ci najmłodsi, stanowią grupę najwyższego ryzyka wśród
użytkowników dróg.
• Zwiększenie częstotliwości okresowych badań przydatności do ruchu drogowego w przypadku
starszych pojazdów. Pomiędzy 5. a 6. rokiem użytkowania liczba poważnych wypadków
spowodowanych usterką techniczną znacząco się zwiększa
• Zwiększenie częstotliwości badań w przypadku samochodów osobowych i samochodów
dostawczych o szczególnie wysokim przebiegu. Badania tych samochodów zostaną ujednolicone z
badaniami innych pojazdów o wysokim przebiegu, takich jak taksówki, karetki pogotowia itd.
• Poprawa jakości badań przydatności pojazdów do ruchu poprzez ustanowienie wspólnych
minimalnych standardów w odniesieniu do usterek, urządzeń i inspektorów.
• Wprowadzenie obowiązku kontroli elektronicznych systemów bezpieczeństwa.
• Ograniczenie fałszowania przebiegu dzięki rejestracji odczytów liczników.

szukaj

+ dodaj ogłoszenie

HONDA ACCORD,
BENZYNA, 70
973 KM, 2009 R.

więcej ogłoszeń >

We wszystkich przypadkach w ramach proponowanych przepisów ustanawia się wspólne dla całej
UE minimalne standardy dotyczące kontroli pojazdów, przy czym państwa członkowskie mają
możliwość zaostrzenia przepisów, jeżeli uznają to za stosowne.
Źródło: Samar
tb/
Wybierz najlepszą stację kontroli pojazdów w swoim województwie!
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KUP SAMOCHÓD
UŻYWANY

UŻYWANY

rok produkcji: 1997
cena: 3946.4599 zł

rok produkcji: 2004
cena: 19990 zł

CHRYSLER GRAND
VOYAGER
2.4

BAZA ADRESOWA

CHRYSLER TOWN &
COUNTRY
3.8 215 KM

WASZE OCENY SAMOCHODÓW
NISSAN Primera P11
1998
oceń swój samochód >
OSTATNIO OCENIANE

PORSCHE 911 996
2000
FORD Galaxy MkI
1997
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wszystkie samochody >

Twoja opinia

GALERIE
Pozostało znaków: 4000
[Pokaż regulamin]
Akceptuję regulamin zamieszczania opinii w serwisie i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wirtualną Polskę
S.A. moich danych osobowych dla celów związanych z zamieszczeniem mojej opinii w serwisie.
Wirtualna Polska S.A. w Gdańsku informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

wyślij
ostatnio aktywne | najnowsze | najstarsze | najczęściej oceniane | najczęściej odpowiadane
~123 [13 godzin temu]

-7 [17]

|

Ile macie przejechane km od nowości. Ja 40tysiecy rocznik 2003 r
odpowiedz
pokaż 14 ukrytych odpowiedzi
~tomek [13 godzin temu]

+6 [6]

więcej galerii >

|

pomysł może i dobry ale z wykonaniem będzie gorzeli ja rocznie przejeżdżam ok.45 tyś km
to co mi szkodzi przed każdym przeglądem cofnąć licznik tak aby wyszło że przejechałem
15 tyś i tak co roku i samochód z przebiegiem 100 tyś km na liczniku będzie miał w
rzeczywistości 250 tys km i tylko badanie na specjalistycznym sprzęcie będzie mogło
wykazać przybliżony stan faktyczny

POJEDYNKI

Ford
Mustang

odpowiedz
pokaż 3 ukryte odpowiedzi
~swx [9 minut temu]

-1 [1]

|

Chevrolet
Camaro
zobacz >

Od 6 lat w Polsce nasila się dyskryminacja chrześcijan, spory w tym udział mają obecny
prezydent i premier. Ci "panowie robią wszystko aby zakneblować katolikom usta i nie
zezwolić im na jeden kanał TV o tematyce religijnej. Ta dyskryminacja przekształca się już
w jawne prześladowanie wierzących. Czy taka demokracja obowiązuje w UE?
odpowiedz
~Bartek [11 minut temu]

0 [0]

|

Za cofnięcie licznika o 1 km = 1 miesiąc w więzieniu.
odpowiedz
~sebas [godzinę temu]

-24 [40]

|

do tego wszystkie auta powyzej 100 000 km badanie techniczne co 1000 km moze w
koncu zniknalby szrot z naszych drog zagrazajacy zyciu i zdrowiu ludzi i nie pier*** ze
polakow nie stac zeby jedzic nowymi autami albo z mniejszym przebiegiem jak nie macie
kasy to nie stwarzajcie zagrozenia dla innych to ze nie masz kasy to nie znaczy ze mozesz
byc bezkarnie potencjalnym MORDERCA!!!
odpowiedz

KALKULATORY

pokaż 11 ukrytych odpowiedzi
~varadero [pół godziny temu]

0 [4]

|

testy psychofizyczne dla kierowcow powyzej 60 !!!!!!!!
odpowiedz
pokaż 1 ukrytą odpowiedź
~zoom [12 minut temu]

0 [0]

|

To samo auto Citroen C5 na belgijskiej stronie miał 385 000 km a na polskiej stronie to
samo auto z tymi samymi numerami mialo 148 000 km. Cuda Panie cuda.............
odpowiedz
~zorro [przed kwadransem]

-1 [1]

|

Cofnięty licznik to nic Najgorsze jest ,to że auta z dużym przebiegiem są po prostu
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trumnami na kołach gdyż dużo rzeczy sie w nich zwyczajnie
wyeksploatowało i nie wiadomo kiedy coś przestanie działać Dlatego auta z przebiegami
powyżej 300000 tysięcy i problem cofanych liczników sam by sie rozwiązał!
odpowiedz
~fakir [przed kwadransem]

-2 [2]

|

Powiem krotko: VW Passat POWTARZAM NIKT!! nie ma podjazdu. Światła, wymowny gest
zachęcający potencjalnego przegranego do wyścigów, gaz do dechy i ogladasz plecy
mojego wozu! I ten widok waszych niuni siedzących na siedzeniu pasazera. Ich rozmazany,
mętny wzrok gdy widzą oddalającego się prawdziwego mezczyzne + widok porażki
wypisanej na waszych zdziwionych twarzach, BEZCENNE! Musicie się z tym pogodzić
leszczyki, my mamy vw i to sa wozy a wy niestety macie taczki... Czasami jest mi was zal
ale takie jest zycie nie dla frajerow zrobiono to auto...
odpowiedz
~seaman [przed kwadransem]

-1 [1]

|

Znów se ryje Brukselą wycierają!!!!!
odpowiedz
~jak to [przed kwadransem]

-1 [1]

|

mam zepsuty licznik -poruszam się z takim już chyba 4 rok. nic nie pokazuje. nie chce mi
się go wymieniać, auta nie zamierzam sprzedac chyba że na złom za kilka lat. i co na
przeglądzie nie przejdzie teraz?
odpowiedz
~borek [przed kwadransem]

+2 [2]

|
cena:

Tusk ma dziurę w budżecie,chce wprowadzić nowe przepisy i wszystko zwalić na Unię.

bardzo tani

wiek:

do 3 lat

wielkość:

mały

odpowiedz

szukaj
~ezg [godzinę temu]

+6 [6]

|

powinno być tak codziennie przed wyjazdem samochodem do pracy czy do sklepu
obowiązkowo na przgląd a w zasadzie nic by nie przeszkadzało żeby w drodze powrotnej
też odwiedzić stację diagnostyczną to tak okolo 200zł dziennie i wszystkie autka by były
sprawne .A tak na poważnie to bzdura jakich mało, w tej unii tylko prostują banany ,mierzą
ogórki i decydują za mnie jaką żarówkę mam mieć w moim domu.Co do przekręcania
liczników w samochodach to racją sam niechcąco kupiłem samochód ze skorygowanym
przebiegiem ,od poprzedniego własciciela dowiedziałem się że komis cofnął licznik o 120 tyś
km .

CITROEN C4
1.6 HDI 110
KM
rok produkcji: 2007
cena: 25000 zł

odpowiedz
pokaż 1 ukrytą odpowiedź
~rad_ny [pół godziny temu]

+9 [11]

|

"w ciągu roku śmierć ponosi 2 000 osób" Ale o co chodzi??? O KASĘ!!! Masoneria dąży do
depopulacji ludzkości, zabierają leki refundowane dla osób poważnie chorych, blokują
rozwój przedsiębiorstw aby ludzie zdechli z głodu, podnoszą podatki, nie sprzyjają rodzinie
aby mogła się zdrowo rozwijać i mnożyć potomstwo i nagle przejmują się 2000 tys. osób??
Wy mi tu nie pier..lcie. Proszę!
odpowiedz
pokaż 1 ukrytą odpowiedź
~luki [przed kwadransem]

+2 [2]

|

Czytam to i nie wierzę miedzy 5 a 6 rokiem znacząco wzrasta liczba poważnych usterek to
niech Unia weźmie się za bandę która produkuje plastykowe gówna tak zaprojektowane
żeby się psuło zgodnie z ich planem. Tak nie jest tylko z autami ostatnio jest coraz głośnie
o pralkach lodówkach komputerach bateriach itp itd. Firmy robią teraz kasę na częściach
mam dwa auta tej samej marki jedno 1991 drugie 2006 r. To stare zwieszenie oryginał
przebieg 280 tyś km nowsze 49 tyś km sworznie na wahaczach wymienione końcówka
drążka kierowniczego z jednej strony. To chyba jest komentarz do tego jak się dzisiaj
produkuje .
odpowiedz
~no tak [przed kwadransem]

+4 [4]

|

Jak w uni ma być jednakowo to prosze od jutra min 1500 euro na reke w Polsce.
odpowiedz
~wpi3rd0l [pół godziny temu]

+2 [6]

|

i bardzoi dobrze skonczy sie matactwo w warszatach i komisach. na pohybel skur**nom!
odpowiedz
pokaż 1 ukrytą odpowiedź
~marko [przed kwadransem]

+2 [2]

|

powinno cofnąć do 10lat do tyłu i który przekręcił licznik 50tys kary lub wyrok 10lat do
odsiadki !!!! i zaraz odpiszą pewnie uczciwi handlarze !!!!!!
odpowiedz
~! [przed kwadransem]

0 [0]

|

a może takie proste rozwiązanie że sprzedający musi oddać pieniądze z odsetkami za
sprzedane auto niesprawne (np po wypadku gdzie auto było do kasacji a z dwóch zrobiło
sie jedno) a auto musi zutylizować i przedstawić dokument na to i by skończyły się
przekręty od dziadka z niemiec nie bite czemu zawsze karzemy zwykłych ludzi a z
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oszustami nic nie robimy
odpowiedz
~jacek [pół godziny temu]
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|

-jestem za obowiązkowym przeglądem technicznym u mechanika -jesiennym i
wiosennym !-by użytkownik drogi był bezpieczny- a usterki prawie wszystkie będą
wyłapane i na bieżąco usuwane !
odpowiedz

1

2

3

4

5

6

7

8

następna

9

»
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