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Regulamin kampanii DEKRA SafetyCheck 2018 

 

 

Ramy organizacyjne 

 

• bezpłatna kontrola techniczna samochodów osobowych użytkowanych przez młodych 

kierowców (18-25 lat) 

• okres trwania akcji: 22.10.2018 – 31.10.2018 

• liczba SKP Partner DEKRA wytypowanych do udziału: 35-45  

• zakres terytorialny: wybrane SKP Partner DEKRA na terenie kraju 

 

Kontrola pojazdów obejmuje 

 

1. Koła i opony 

 

Oględziny i sprawdzenie stanu technicznego opon 

 

• Czy rzeźba bieżnika opon jest wyższa niż 1,6 mm? 

• Czy opony są bez uszkodzeń i we właściwych rozmiarach i konstrukcji? 

 

2. Hamulce 

 

Pomiar skuteczności działania hamulców i określenie wskaźników skuteczności hamowania na 

urządzeniu rolkowym lub płytowym (prawidłowość wskaźników określana na podstawie 

rozporządzenia o warunkach technicznych pojazdów).  

Kontrola poziomu płynu hamulcowego w zbiorniczku (wymagany powyżej minimum). 

 

• Czy siły hamowania kół osi przedniej i tylnej są prawidłowe? 

• Czy poziom płynu hamulcowego jest odpowiedni? 

 

3. Podwozie i układ kierowniczy  

 

Oględziny amortyzatorów pod kątem uszkodzeń, odkształceń, wycieków i pomiar ruchu jałowego 

kierownicy przy kołach kierowanych ustawionych na nieruchomej nawierzchni symetrycznie do osi 

podłużnej pojazdu.  

 

• Czy amortyzatory są w dobrym stanie technicznym?  

• Czy luz na kole kierownicy nie przekracza wartości dopuszczalnej?  
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4. Oświetlenie i widoczność 

 

Oględziny i sprawdzenie działania świateł i reflektorów w pojeździe. Kontrola szyby czołowej pod 

kątem uszkodzeń w polu widzenia kierowcy (polu pracy wycieraczek szyby czołowej) 

 

• Czy wszystkie światła i reflektory pojazdu działają prawidłowo?  

• Czy szyba czołowa nie jest uszkodzona w polu widzenia kierowcy?  

 

 

Podsumowanie oględzin / Formularz 

 

Po przeprowadzanym badaniu wypełniony formularz z przebiegu oględzin zostaje przekazany do 

DEKRA: 

  

• Każdorazowo należy wypełniać oryginał  

• Formularz należy wypełniać długopisem 

 

• Każdy formularz składa się z: 

 

o Części I. (wypełnia Klient) 

o Części II. (Wypełnia Ekspert Techniczny) 

o Miejsca na notatki 

 

 

Dane osobowe 

 

Podczas trwania kampanii DEKRA SafetyCheck 2018 nie będą zbierane i przetwarzane dane 

osobowe użytkowników pojazdów.  

 

 

Dodatkowe informacje 

 

Wyniki kontroli technicznej samochodów osobowych użytkowanych przez młodych kierowców (18-

25 lat) będą gromadzone wyłącznie dla celów statystycznych. 

 

 

 

 


