Kárkatalógus
1. Előszó
A sérüléskatalógus célja, hogy szabványosítsa a bérautók sérülés- és
kárkezelésének menetét. A közérthetőség és átláthatóság érdekében
készült, mivel ezek a feltételek a korrekt kárrendezés alapjai. Annak
érdekében, hogy helyes döntés szülessen a sérülésekkel kapcsolatban,
elengedhetetlen, hogy meghatározzuk és külön kezeljük a használatból
adódó kopást a valódi sérülésektől.
A használatból adódó kopás a jármű rendeltetésszerű használatának
következménye, ezáltal elkerülhetetlen, így nem kezelendő sérülésként.
Ezek nem befolyásolják a jármű használhatóságát, és kifogástalan
műszaki állapotát. (Példa: szemmel alig látható repedések, vagy 0,5 cmnél kisebb átmérőjű horpadások).
Ebben a katalógusban azokat a nem rendeltetésszerű használatból
adódó karcolásokat, horpadásokat, töréseket, alkatrészhiányokat fogjuk
vizsgálni, amik a jármű használhatóságát nem befolyásolják.
Minden olyan sérülés, ami azonnali javítást igényel, a jármű
mozgásképtelenségét okozza, műszaki hibát okoz, vagy az
utasbiztonságot veszélyezteti, egy szakértői kárfelmérést von maga után,
ami alapján a javítási összeg megállapításra kerül. Ezeket a sérüléseket
ez a katalógus nem vizsgálja. (Példa: Több idom és alkatrész egyidejű
törése, futómű sérülése).
Ebben a sérüléskatalógusban a bérautókra jellemző sérülések találhatóak
meg részletes leírással, valamint képpel mellékelve és súlyosság szerint
kategorizálva. A sérülések mellett feltüntetett összeg csak a javítás
költségét fedezi. Ezekhez még hozzáadódhat adminisztrációs díj,
vontatási vagy szállítási költség. A sérüléskatalógusban feltüntetett
kárkompenzációs összegek egy káreseményre, és egy sérült elemre
vonatkoznak. Ennek megfelelően egy olyan karc vagy horpadás, ami két
elemet érint, a katalógusban feltüntetett kárkompenzáció kétszeresével
értelmezendő.

A kárkompenzáció maximális értéke káreseményenként megfelel az
ÁSZF-ben meghatározott 250 000 Ft-nak, ami önrészcsökkentő
szolgáltatás igénybevétele esetén 50 000 Ft-ra mérséklődik.

2. Sérülések típusainak meghatározása
2.1. Karcolás
A karcolás a felület mechanikai sérülése, amit egy éles, hegyes tárgy
okoz, és legtöbbször hosszúkás, vékony bemélyedésként jelentkezik a
fényezésben. (Ha az elem is deformálódik, akkor már horpadásról
beszélünk.)
A karcolásokat kategorizálhatjuk mélységük szerint (felszíni vagy mély),
vagy hosszuk szerint (pl.: >5cm). Felszíni karcolásnak értelmezendő a
látható, de kézzel nem kitapintható karcolás. Ezeket többnyire
polírozással el lehet tüntetni. Mély karcolásnak értelmezendő a
kitapintható mélyedés a fényezésben. Ez a sérülést csak az adott elem
cseréjével, vagy újrafényezésével javítható.
2.2. Horpadás
A horpadás egy konkáv deformáció az autó valamelyik
karosszériaelemében. Megkülönböztetjük a fényezés-sérüléssel járó
horpadásokat a fényezéssérüléssel nem járó horpadásoktól, valamint
osztályozzuk a horpadás átmérője szerint. Egy fényezés-sérülés nélküli
horpadás többnyire javítható húzással, azonban, ha a fényezés is sérül,
akkor újrafényezésre is szükség van. A műanyag alkatrészen keletkezett
horpadás (pl.: díszléc, lökhárítóbetét) általában csak az érintett elem
cseréjével javítható.
2.3. Törés
Törésnek nevezzük, ha egy alkatrész egy külső behatásra elveszti anyagi
folytonosságát. A törött alkatrészt, vagy elemet cserélni kell. Fényszórók,
indexbúrák, tükrök, üvegek törnek el leggyakrabban.

2.4. Hiány
Hiányról beszélünk, amikor nincs meg egy alkatrész, ami addig megvolt.
(pl.: kalaptartó, antenna hiánya).
2.5. Szakadás
Textil, bőr, gumi, vagy bármi más borítóanyag anyagi folytonosságának
megszűnése külső fizikai behatásra. A gumiabroncs is sérülhet szakadás
formájában. (pl.: üléshuzat, kárpit, abroncs).
2.6. Folt
A jármű bármely belső felületén keletkező erős, nehezen takarítható
szennyeződés. Jellemzően étel, ital okozza, illetve bármilyen folyadék,
vagy poralapú szer nem megfelelő szállításából ered. Azokat a foltokat
kezeljük sérülésként, amik egy hagyományos belső tisztítással nem
távolíthatók el. (pl.: üléskárpit, csomagtér szennyeződése).
2.7. Égetett lyuk
Jellemzően az autó belterében, forró tárggyal, legtöbbször cigarettával
okozott lyuk a kárpiton, borításon vagy egyéb felületen.

3. Kárkatalógus
3.1 Karcolás
Sérülés mérete (cm)
Felszíni
Kárkompenzáció
Mély

0-15
12 000 Ft
50 000 Ft

15-30
20 000 Ft
105 000 Ft

3.2 Horpadás
Sérülés legnagyobb átmérője
Fényezés nem sérült
Kárkompenzáció
Fényezés sérült

0-5 cm
45 000 Ft
100 000 Ft

3.3 Törés
3.3.1 Tükörlap
Kárkompenzáció

40.000 Ft

3.3.2 Hátsó lámpa
Kárkompenzáció

80 000 Ft

3.3.3 (Első lökhárító) Koptató
Kárkompenzáció

100 000 Ft

3.3.4 Első fényszóró
Kárkompenzáció

200 000 Ft

3.3.5 Visszapillantótükör burkolat
Kárkompenzáció

3.3.6 Hátsó szélvédő

100 000 Ft

Kárkompenzáció

180 000 Ft

3.4 Hiány
3.4.1 Kalaptartó
Kárkompenzáció

70 000 Ft

3.5 Szakadás
3.5.1 Abroncs oldalfal
Kárkompenzáció

70 000 Ft

3.6 Felni sérülés
Kárkompenzáció

Egyszínű felni
Kétszínű felni

25 000 Ft
65 000 Ft

3.7 Kavicsfelverődés
3.7.1 Szélvédőn
Kárkompenzáció

8 000 Ft

3.7.2 Karosszéria elemen
Kárkompenzáció

20 000 Ft

Ez a katalógus hivatalos BMW és MINI márkaszervizek nettó árai alapján lett
meghatározva. A gyakran előforduló, a katalógusban feltüntetettek
valamelyikének megfelelő káresetek kompenzációját ezen katalógus alapján
számoljuk ki.
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