
Regulamin realizacji usługi Auto Raport DEKRA 

(dalej: „Regulamin”) 

I. Informacje ogólne  

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania i realizacji usługi eksperckiej „Auto Raport DEKRA” 
(dalej: „Usługa”) przez DEKRA Polska sp. z o. o. w Warszawie (02-673), ul. Konstruktorska 12A, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000061330, NIP: 
5222511608, kapitał zakładowy 1 100 000 zł, w całości opłacony (dalej: „Przedsiębiorca”).  

2. Usługa świadczona jest na rzecz Klienta, który złożył zamówienie, na zasadach określonych w 
niniejszym Regulaminie (dalej: „Klient”), o ile zamówienie to zostanie potwierdzone przez 
Przedsiębiorcę.  

3. Usługa ekspercka „Auto Raport DEKRA” realizowana jest w trzech poniższych wariantach: 

a) Auto Start DEKRA, 

b) Auto Ekspert DEKRA,  

c) Auto Raport DEKRA  

 

4. Usługa w wariancie Auto Start DEKRA,  polega na przeprowadzeniu przez przedstawiciela 
Przedsiębiorcy (dalej: „Specjalista”) sprawdzenia historii serwisowej pojazdu w oparciu o bazy danych 
(AutoDNA lub/i DEKRAnet lub/i CarQ lub/i CARFAX lub/i CEBIA lub/i CEPIK) : 

a) Weryfikacja kraju pochodzenia (produkcji); 

b) Weryfikacja policyjnych baz skradzionych pojazdów; 

c) Dane o odnotwanym przebiegu; 

d) Informacja o wypadkach (szkodach) i przeprowadzonych; 

e) przygotowaniu i przekazaniu Klientowi wyników przeprowadzonej weryfikacji historii serwisowej w 
formie dokumentu PDF. 

 

5. Usługa w wariancie Ekspert DEKRA zawiera cały zakres badania weryfikacji historii serwisowej, tj.  z 
wariantu Start DEKRA oraz dodatkowo  polega na przeprowadzeniu badania rzeczoznawczego przez 
przedstawiciela Przedsiębiorcy (dalej: „Specjalista”) obejmującego: 

a) Weryfikację 150 punktów kontrolnych (wg metodologii DEKRA) w tym m.in: sprawdzenie stanu oraz 
grubości powłoki lakierowej wraz z uszkodzeniami powypadkowymi,  stan wnętrza oraz bagażnika, 
komory silnika (osprzęt, układ zasilania, układ chłodzenia, układ hamulcowy, układ klimatyzacji, 
poziomy oleju silnikowego oraz płynu chłodzącego oraz ewentualne nieszczelności, stan akumulatora), 
spód pojazdu (uszkodzenia mechaniczne i korozja, szczelność zespołu napędowego, tj. m.in. silnika, 
sprzęgła i skrzyni biegów), zawieszenia kół oraz amortyzatorów (uszkodzenia, luzy, szczelność, korozja), 
układ wydechowy (uszkodzenia, szczelność, korozja), układ hamulcowy (stan tarcz i klocków, 
uszkodzenia mechaniczne, szczelność, korozja), opony (uszkodzenia, głębokość bieżnika); 



b) Jazdę próba – weryfikacja funkcjonowania wszystkich podzespołów pojazdu w czasie próby 
drogowej oraz na postoju, tj. rozruchu, układu przeniesienia napędu, układu kierowniczego i pracy 
zawieszenia, wskazań instrumentów kontrolnych, układu hamulcowego w tym hamulca postojowego 
(ręcznego), układu klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, szczelności nadwozia, oświetlenia 
zewnętrznego;  

c) Przygotowanie dokumentacji fotograficznej ze wskazaniem zauważonych wad i usterek pojazdu 
używanego; 

d) Przygotowaniu i przekazaniu Klientowi wyników przeprowadzonej weryfikacji rzeczoznawczej wraz 
z informacjami na temat historii serwisowej w formie dokumentu PDF; 

6. Usługa w wariancie Auto Raport DEKRA zawiera cały zakres badania weryfikacji historii serwisowej, 
tj.  z wariantu Start DEKRA oraz cały zakres badania rzeczoznawczego, tj. z wariantu  Ekspert DEKRA 
oraz dodatkowo  polega na przeprowadzeniu badania diagnostycznego na Stacji Kontroli Pojazdów 
przez przedstawiciela Przedsiębiorcy (dalej: „Specjalista”) obejmującego: 

a) Identyfikację pojazdu (zgodność numeru VIN z dokumentami pojazdu); 

b) Kontrolę stanu technicznego podzespołów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo użytkowania 
pojazdu (oświetlenie zewnętrzne, ogumienie, działanie wycieraczek): 

c) Kontrolę układu hamulcowego (siła i równomierność hamowania); 

d) Kontrolę układu amortyzacji (badanie amortyzatorów); 

e) Kontrolę układu jezdnego (kontrola luzów); 

f) Kontrolę stanu nadwozie (korozja); 

g) Kontrolę szczelności i kompletności układu wydechowego (oględziny zewnętrzne) 

h) Sprawdzenie ewentualnych wycieków z pojazdu (wycieki płynów eksploatacyjnych) 

i) Kontrolę emisja spalin (analiza spalin, zadymienie). 

  

7. Przedsiębiorca wykonuje Usługę w wybranej przez Klienta placówce DEKRA bądź placówce 
współpracującej z DEKRA na terenie całego kraju.  

 

8. Zamówienie Usługi może nastąpić w następujący za pośrednictwem formularza internetowego 
znajdującego się na witrynie internetowej www.raportdekra.pl    

 

9. Kontakt z Przedsiębiorcą odbywa się:  

a) telefonicznie pod numerem: +48 22 577 36 00,  

b) pocztą elektroniczną: biuro.warszawa@dekra.com ,  

c) listownie, na adres: DEKRA Polska Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa.  

 



10. Za „Konsumenta” uważa się Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą 
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  

11. Klient nieposiadający statusu konsumenta (przedsiębiorca) będący osobą fizyczną, który zawiera 
umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, ma obowiązek poinformować 
Przedsiębiorcę w trakcie jej zawierania, że umowa nie posiada dla niego charakteru zawodowego, 
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, 
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej. W przypadku nieudzielenia takiej informacji w trakcie składania zamówienia, uznaje się, 
że umowa zawierana przez osobę fizyczną ma bezpośredni związek z jego działalnością gospodarczą i 
posiada dla tej osoby charakter zawodowy.  

II. Procedura składania zamówienia za pośrednictwem witryny internetowej www.raportdekra.pl   

1. Zamówienie na Usługę można złożyć poprzez stronę internetową Przedsiębiorcy, wypełniając 
formularz w witrynie internetowej www.raportdekra.pl , w zakładce „Zamów usługę”.  

2. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo niepotwierdzenia zamówienia, w szczególności w przypadku 
błędnie lub jedynie częściowo wypełnionego formularza zamówienia, gdy błędy lub brak wypełnienia 
uniemożliwiają wykonanie Usługi na rzecz Klienta.  

3. Wypełniając formularz zamówienia, Klient wypełnia wszystkie pola oznaczane jako wymagane.  

4. Klient zamawiający Usługę zapewnia, że wszelkie dane podane w formularzu są prawdziwe i 
kompletne.  

5. Formularz zamówienia Usługi zawiera następujące pozycje:  

1) Dane Pojazdu:  

a) Marka,  

b) Model,  

c) VIN,  

d) Data I rejestracji, 

e) Czy pojazd jest zarejestrowany w Polsce? 

f)  Czy pojazd posiada aktualną (ważną) polisę OC? 

2) Proponowane miejsce wykonania Usługi  

a) wskazanie województwa, 

b) proponowana miejscowość,  

3) Dane Klienta:  

a) Imię i nazwisko,  

b) Numer telefonu,  

c) Adres e-mail.  



6. Wysłanie formularza zamówienia wymaga zapoznania się przez Klienta z Regulaminem i jego 
akceptacji, jak również potwierdzenia przez Klienta zapoznania się z zasadami przetwarzania danych 
osobowych.  

7. Po przesłaniu zamówienia za pośrednictwem formularza, na podany przez Klienta adres e-mail 
zostaje wysłana automatyczna wiadomość odnotowująca złożenie zamówienia.  

8. Po otrzymaniu zamówienia Klienta za pośrednictwem formularza, Przedsiębiorca dokonuje jego 
weryfikacji.  

9. Do zawarcia umowy w zakresie realizacji Usługi dochodzi w momencie potwierdzenia przez 
Przedsiębiorcę zamówienia Klienta.  

10. W przypadku akceptacji przez Przedsiębiorcę danych zawartych w zamówieniu oraz ustaleniu z 
Klientem terminu realizacji usługi oraz miejsca realizacji usługi, Klient otrzymuje od Przedsiębiorcy 
potwierdzenie zamówienia w formie elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail, wraz z 
danymi do zapłaty za Usługę.  

11. W przypadku gdy wykonanie Usługi nie jest możliwe na warunkach proponowanych przez Klienta 
w formularzu zamówienia, w szczególności, gdy Przedsiębiorca nie będzie w stanie wykonać Usługi w 
dacie lub w miejscu proponowanym przez Klienta, Przedsiębiorca skontaktuje się z Klientem, drogą 
elektroniczną lub telefoniczną, celem uzgodnienia wszystkich warunków Usługi. Po uzgodnieniu tych 
warunków, Klient otrzymuje od Przedsiębiorcy potwierdzenie zamówienia w formie elektronicznej, na 
podany przez Klienta adres e-mail, wraz z danymi do zapłaty za Usługę.  

12. Potwierdzone zamówienie przestaje wiązać Przedsiębiorcę, w przypadku gdy Klient nie dokona 
zapłaty wynagrodzenia w terminie 5 dni roboczych od otrzymania danych do zapłaty (linka do 
płatności).  

13. Z zastrzeżeniem ust. 12, warunkiem przystąpienia przez Przedsiębiorcę do wykonania Usługi jest 
otrzymanie zapłaty przed uzgodnionym terminem wykonania Usługi.  

III. Procedura składania zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mail lub telefonicznie  

1. Zamówienie na Usługę można złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail autoraport@dekra.pl lub 
telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 577 36 37.  

2. Składając zamówienie w formach określonych w ust. 1, Klient wskazuje:  

a) dane Pojazdu (marka, model, numer VIN),  

b) proponowane miejsce wykonania Usługi,  

c) dane Klienta (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).  

3. Po otrzymaniu zamówienia w formie określonej w ust. 1, Przedsiębiorca uzgadnia z Klientem warunki 
wykonania Usługi.  

4. Do zawarcia umowy w zakresie realizacji Usługi dochodzi w momencie potwierdzenia przez 
Przedsiębiorcę zamówienia Klienta.  

5. Po uzgodnieniu wszystkich warunków Usługi, Klient otrzyma od Przedsiębiorcy wiadomość e-mail, 
która będzie zawierać:  

a) potwierdzenie zamówienia Klienta wraz z podsumowaniem wiążących i uzgodnionych warunków 
Usługi,  



b) dane do zapłaty (link do płatności),  

c) niniejszy Regulamin i zasady przetwarzania danych osobowych lub link do tych dokumentów.  

6. Dokonanie zapłaty jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem i 
zasadami przetwarzania danych osobowych.  

7. Klient zamawiający Usługę zapewnia, że wszelkie podane przez niego dane są prawdziwe i 
kompletne.  

8. Potwierdzone zamówienie przestaje wiązać Przedsiębiorcę, w przypadku gdy Klient nie dokona 
zapłaty wynagrodzenia w terminie 5 dni roboczych od otrzymania danych do zapłaty (linka do 
płatności).  

9. Z zastrzeżeniem ust. 8, warunkiem przystąpienia przez Przedsiębiorcę do wykonania Usługi jest 
otrzymanie zapłaty przed uzgodnionym terminem wykonania Usługi.  

IV. Realizacja zamówienia  

1. Warunkiem rozpoczęcia przez Przedsiębiorcę realizacji Usługi jest zapoznanie się i zaakceptowanie 
niniejszego Regulaminu, potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą 
przetwarzania danych osobowych oraz zapłata wynagrodzenia na rzecz Przedsiębiorcy przed 
uzgodnionym terminem wykonania Usługi.  

2. Przed dokonaniem oceny stanu technicznego Pojazdu, jeżeli Pojazd będzie dostępny w bazach 
danych, Przedsiębiorca przekaże na adres poczty elektronicznej Klienta Raport historii Pojazdu, a w 
terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania oceny Pojazdu, Raport stanu technicznego Pojazdu. Za 
dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Raport stanu technicznego Pojazdu oraz Raport historii Pojazdu zostanie przesłany w formacie pdf.  

 

V. Oddanie Pojazdu do używania  

1. Klient oddaje Przedsiębiorcy Pojazd do bezpłatnego używania, w celu przeprowadzenia przez 
Specjalistę oceny stanu technicznego Pojazdu, w tym jazdy próbnej, i na czas niezbędny do jej 
prawidłowego przeprowadzenia.  

2. Klient zobowiązany jest posiadać dowód rejestracyjny Pojazdu i udostępnić go Specjaliście na czas 
przeprowadzania oceny stanu technicznego Pojazdu.  

3. Po zakończeniu przeprowadzania oceny stanu technicznego pojazdu, Przedsiębiorca zwraca 
Klientowi Pojazd w stanie niepogorszonym, w miejscu odbioru Pojazdu.  

4. Przekazanie Pojazdu oraz jego odbiór odbywa się na podstawie protokołu przyjęcia pojazdu, którego 
wzór stanowi załącznik do Regulaminu.  

5. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie Pojazdu będące następstwem prawidłowego 
używania, zgodnego z celem tj. przeprowadzeniem oceny stanu technicznego Pojazdu, w tym jazdy 
próbnej. Wszelkie koszty wynikające z korzystania z Pojazdu przez Specjalistę ponosi Klient.  

VI. Zapłata wynagrodzenia i dokumentowanie płatności  

1. Wynagrodzenie za Usługę wynosi odpowiednio do wybranego wariantu:  

a) 199,00 zł brutto – Start DEKRA, 



b) 599,00 zł brutto – Ekspert DEKRA,  

c) 699,00 zł brutto – Auto Raport DEKRA  

2. Jedyną formą płatności w przypadku zamówienia Usługi przez formularz internetowy jest system 
płatności elektronicznych PayU. Link do płatności zostanie przesłany na wskazany w zamówieniu adres 
e-mail wraz z potwierdzeniem zamówienia. Płatność realizowana jest bezpośrednio w wybranym 
kanale płatności (strona systemu transakcyjnego wybranego banku lub organizacji realizującej 
płatności kartą płatniczą).  

3. W przypadku Usługi zamówionej drogą elektroniczną (adres e-mail) lub telefonicznie, płatność za 
Usługę może nastąpić w następujących formach:  

a) poprzez płatność w systemie PayU  

albo  

b) tradycyjnym przelewem bankowym.  

4. Wynagrodzenie za Usługę podawane jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym 
podatek od towarów i usług.  

5. Wynagrodzenie powinno być zapłacone przez Klienta w terminie 5 dni od potwierdzenia przez 
Przedsiębiorcę zamówienia, każdorazowo jednak nie później niż przed wykonaniem Usługi.  

6. Niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty, Przedsiębiorca wysyła Klientowi potwierdzenie otrzymania 
zapłaty na adres e-mail Klienta.  

7. Z uwagi na otrzymanie przez Przedsiębiorcę zapłaty w formie bezgotówkowej (za pośrednictwem 
banku), Przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku ewidencjonowania transakcji przy użyciu kasy 
fiskalnej i wystawienia paragonu Konsumentowi.  

8. Klientowi prowadzącemu działalność gospodarczą, Przedsiębiorca wystawia fakturę.  

9. Przedsiębiorca wystawia fakturę po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Przedsiębiorcy 
dokonanej przez Klienta płatności, nie wcześniej jednak niż na 30 dni przed wykonaniem Usługi.  

10. Przedsiębiorca wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej, w sposób gwarantujący 
autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej 
zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany 
przez Klienta przy składaniu zamówienia.  

11. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur (w tym 
faktur korygujących) w formie elektronicznej na wskazany w złożonym zamówieniu adres e-mail.  

12. Klient może do czasu wystawienia faktury elektronicznej, cofnąć zgodę na otrzymanie faktury w 
formie elektronicznej. W takim przypadku Przedsiębiorca wystawi fakturę w formie papierowej.  

13. Wycofanie zgody na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej może 
nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail autoraport@dekra.pl. W oświadczeniu 
o cofnięciu zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, Klient jest zobowiązany podać 
szczegóły zamówienia, którego faktura dotyczy.  

 

 



VII. Odstąpienie od umowy  

1. Z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej, Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni od dnia 
zawarcia umowy odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, na zasadach 
określonych poniżej.  

2. Odstąpienia dokonuje się poprzez złożenie Przedsiębiorcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.  

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być wysłane na adres e-mail: autoraport@dekra.pl lub 
listownie na adres: DEKRA Polska Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa.  

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone z wykorzystaniem FORMULARZA 
ODSTĄPIENIA OD UMOWY, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może przesłać inne 
jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.  

5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Przedsiębiorca 
niezwłocznie prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  

6. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Przedsiębiorca zwraca w terminie 14 dni 
dokonane przez Konsumenta płatności. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego 
samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.  

7. Po wykonaniu w pełni Usługi przez Przedsiębiorcę, Konsument, zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy o 
prawach konsumenta, traci prawo odstąpienia od umowy, jeśli wykonanie Usługi nastąpiło za wyraźną 
zgodą Konsumenta (uzgodnienie z Konsumentem).  

8. Jeśli na wyraźne żądanie Klienta, będącego Konsumentem, wykonanie Usługi ma się rozpocząć przed 
upływem terminu do odstąpienia od umowy, a następnie Konsument wykonuje prawo odstąpienia, 
Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Przedsiębiorcę do chwili odstąpienia 
od umowy.  

9. Kwotę zapłaty, o której mowa w ust. 8, oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego przez 
Przedsiębiorcę świadczenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia za Usługę. Dla tych celów przyjmuje się, 
że:  

1) rejestracja zlecenia, uzyskanie Raportu historii Pojazdu, wybór Specjalisty przez Przedsiębiorcę oraz 
rezerwacja terminu u Specjalisty stanowi 30% wartości Usługi,  

2) sprawdzenie stanu technicznego Pojazdu stanowi 60% wartości Usługi,  

3) opracowanie Raportu oceny stanu technicznego Pojazdu oraz rozliczenie finansowe stanowi 10% 
wartości Usługi.  

10. Klient niebędący Konsumentem, może odstąpić od umowy na piśmie:  

1) do czasu przystąpienia Specjalisty do sprawdzania stanu technicznego Pojazdu – za zapłatą 
odstępnego w wysokości 50% wartości usługi,  

2) niezwłocznie po dokonaniu oceny stanu technicznego Pojazdu – za zapłatą odstępnego w wysokości 
90% wynagrodzenia za Usługę.  

11. Zapłata odstępnego następuje poprzez jego potrącenie przez Przedsiębiorcę z wynagrodzeniem za 
Usługę uiszczonym przez Klienta. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Przedsiębiorca 



zwraca w terminie 14 dni dokonane przez Klienta płatności, z uwzględnieniem potrąconej kwoty 
odstępnego.  

12. Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w rozdziale VII stosuje się również do 
osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści 
tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w 
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na 
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  

VIII. Odpowiedzialność za jakość i reklamacje  

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest wykonywać Usługi z dołożeniem należytej staranności.  

2. Przedsiębiorca nie odpowiada za niewykrycie wad fizycznych Pojazdu, których nie dało się wykryć 
przy dołożeniu należytej staranności.  

3. Konsument może zgłosić reklamację w związku z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem 
Usługi.  

4. Reklamacje należy kierować w formie pisemnej na adres Przedsiębiorcy, tj.: DEKRA Polska Sp. z o.o., 
ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: 
biuro.warszawa@dekra.com.  

5. W zgłoszeniu reklamacyjnym Konsument powinien wskazać szczegóły zamówienia, w związku z 
którym świadczona była Usługa oraz opisać stwierdzone zastrzeżenia do wykonanej Usługi.  

6. Przedsiębiorca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania lub w tym terminie 
wskaże braki reklamacji. Jeżeli w ciągu 30 dni Przedsiębiorca nie ustosunkuje się do reklamacji 
Konsumenta, oznacza to, iż uznał reklamację za uzasadnioną.  

7. W przypadku uwzględnienia reklamacji, w zależności od sytuacji, Przedsiębiorca przygotuje nowy 
Raport oceny stanu technicznego Pojazdu lub uzupełni dotychczasowy Raport.  

8. 8. Odpowiedzialność Przedsiębiorcy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia. Jeżeli Klient jest 
osobą niebędącą Konsumentem bądź osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej 
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy nie wynika, że nie posiada ona dla tej osoby 
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią 
działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, odpowiedzialność Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.  

IX. Rozstrzyganie sporów  

1. Klient, będący Konsumentem, może skorzystać z następujących przykładowych pozasądowych 
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:  

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Wojewódzkim 
Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,  

b) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie 
postępowania mediacyjnego,  

c) zwrócenie się o pomoc do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji 
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja 
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).  



2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta, będącego Konsumentem, 
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do 
tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) 
rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona 
konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów.  

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów, powstałych pomiędzy Przedsiębiorcą a Klientem, będącym 
Konsumentem, na drodze sądowej, zostaje poddane sądowi właściwemu zgodnie z przepisami 
Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.  

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów na drodze sądowej, powstałych pomiędzy Przedsiębiorcą a 
Klientem niebędącym Konsumentem bądź osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną 
z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy nie wynika, że nie posiada ona dla tej osoby 
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią 
działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, zostaje poddane sądowi właściwemu dla m.st. Warszawy.  

 

X. Wyłączenie odpowiedzialności i zastrzeżenia ograniczające zakres Usługi  

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność na 
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi z powodu siły wyższej.  

2. Z zastrzeżeniem granic odpowiedzialności wynikających z przepisów prawa, Przedsiębiorca nie 
ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w szczególności w 
zakresie, w którym związane jest to z:  

a) błędną lub niepełną informacją o Pojeździe, w tym jego właścicielu,  

b) błędną lub niepełną informacją dotyczącą danych kontaktowych Klienta.  

3. Przedsiębiorca nie weryfikuje prawdziwości udostępnionych przez Klienta informacji, dokumentacji, 
jak i aspektów prawnych (w tym przysługiwania prawa własności) dotyczących Pojazdu.  

4. Przedsiębiorca nie odpowiada za nieprawdziwość lub niekompletność udostępnionej przez Klienta 
dokumentacji.  

5. Usługa nie obejmuje badania istnienia wad ukrytych i prawnych.  

6. Raport oceny stanu technicznego Pojazdu może być wykorzystywany przez Klienta jedynie do celu 
weryfikacji stanu technicznego Pojazdu przed zawarciem umowy sprzedaży samochodu używanego. 
Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Raportu oceny stanu technicznego 
Pojazdu przez Klienta do innych celów.  

7. Raport oceny stanu technicznego Pojazdu nie stanowi wiążącej opinii co do stanu technicznego i 
wartości Pojazdu.  

XI. Dane osobowe  

Szczegółowe informacje dotyczące celu i zakresu przetwarzania przez Przedsiębiorcę danych 
osobowych Klientów zostały opisane w klauzuli informacyjnej, dotyczącej przetwarzania danych 
osobowych oraz w Polityce Prywatności, dostępnych na stronie www.raportdekra.pl  



XII. Postanowienia końcowe  

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.05.2021 r.  

2. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą 
wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane zgodnie z brzmieniem Regulaminu w dacie 
potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.  

3. W razie uznania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu za nieskuteczne lub 
nieważne decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i 
wiążą Klienta i Przedsiębiorcę, a w ich miejsce mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa 
najbliższe celom nieskutecznego lub nieważnego postanowienia.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie 
obowiązujące przepisy, w tym Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. i Ustawa z dnia 30 maja 2014 
r. o prawach konsumenta.  

 

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA POJAZDU 

(USŁUGA „AUTO RAPORT DEKRA”) 

 

Data ……………………………., godzina ……………………………. Numer zamówienia: ……………………………..........  

Dane pojazdu:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(marka, model, numer rejestracyjny, numer VIN)  

Wraz z pojazdem przekazano dowód rejestracyjny.  

Przekazujący:  

……………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………….  

(imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy)  

__________________     __________________  

Przedstawiciel DEKRA (podpis)    Przekazujący (podpis)  

 

ODBIÓR POJAZDU 

 

Data ……………………………., godzina …………………………….  



Uwagi 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….  

__________________     __________________  

Przedstawiciel DEKRA (podpis)    Przekazujący (podpis)  

Administratorem danych osobowych Przekazującego pojazd, wskazanych w niniejszym protokole 
przyjęcia pojazdu, jest DEKRA Polska Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa. Wszelkie 
pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do naszego inspektora 
ochrony danych, pod adresem: odo.pl@dekra.com. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w 
celu świadczenia usługi eksperckiej – Auto Raport DEKRA na podstawie np.. 6 ust. 1 lit. b) 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: 
RODO). Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne w celu rozstrzygnięcia 
ewentualnych roszczeń związanych z realizacją usługi, jakie może podnosić Administrator danych i jakie 
mogą być podnoszone wobec Administratora danych. Osoby, którym ujawnia się dane (odbiorcy 
danych) są upoważnionymi pracownikami/współpracownikami Administratora danych, którzy w celu 
wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp oraz partnerzy Administratora danych 
przetwarzający dane w ramach zawartych umów powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji 
umop., np. zewnętrzni eksperci (rzeczoznawcy/diagności). Na zasadach i warunkach określonych w 
RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z naszym 
inspektorem ochrony danych pod adresem odo.pl@dekra.pl. Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane 
są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak 
niezbędne w celu realizacji usługi. Konsekwencją niepodania danych wymaganych przez 
Administratora danych jest brak możliwości realizacji usługi. Państwa dane osobowe nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, w sposób, który wywołuje 
wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wpływa na Państwa sytuację. 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)  

ADRESAT:  DEKRA Polska sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa  

JA /MY (*)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie 
następującej usługi:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

data zawarcia umowy:………………………………………………………..  



imię i nazwisko Konsumenta (-ów):  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

adres Konsumenta (-ów):  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w formie papierowej)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

data: …………………………………  

(*) niepotrzebne skreślić 


