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Charakter služby přebírání vozidel od Cebia 

• Požadavky od objednatele v předstihu před termínem ukončení nájmu

• Zajištění kompletní organizace  termínu a místa s nájemcem a 

odběratelem vozidla

• Obeznámení klienta s kodexem přiměřeného opotřebení vozidla

• ON-LINE AUDIT … SW aplikace pro záznam všech částí kontroly 

vraceného vozidla včetně fotodokumentace

• ON-LINE kontrola výsledků dispečinkem Cebia

• Protokolární převzetí vozidla od nájemce a předání odběrateli 

• Výsledky pro leasingovou společnost

v požadovaném datovém formátu

• Ocenění oprav a vozidla

• Před-audity … předběžné 

kontroly stavu vozidla u nájemce



Rozsah kontroly vozidla

• Ztotožnění vozidla dle VIN ražby a VIN na štítkách

• Podrobná fotodokumentace

• Převzetí dokladů a výbavy

• Převzetí TP, plné moci, evidenční kontroly …

• Kontrola nájezdu km

• Kontrola lakové vrstvy na všech částech vozidla

• Prohlídka vozidla v 7 – 12 kapitolách

• Fotodokumentace všech poškození

• Protokolární převzetí vozidla od nájemce 

• Doba kontroly: 1 hodina

• Výstupní kontrola výsledků ihned po převzetí vozidla

• Ocenění oprav poškození a vozidla 

= ekonomické podklady pro rozhodnutí,

zda vozidlo opravovat nebo prodat

s přiznaným poškozením a slevou



Kodex přiměřeného opotřebení vozidla

• Dokument definuje hranice mezi běžným opotřebením a poškozením

• Ilustrováno fotodokumentací

• Vydává zpravidla leasingová společnost

• Členěno na jednotlivé okruhy kontrol (karoserie, pneumatiky, interiér…)

• Nájemci k dispozici od počátku platnosti smlouvy, připomenuto při 

sjednání termínu vrácení



ON-LINE AUDIT  - SW aplikace

• Síť auditorů – techniků pokrývá celou ČR

• Kompletní zpracování na tabletu s LTE datovým přenosem

• Trvání procesu – 1 hodina

• Výstupní kontrola dispečinkem Cebia ihned po ukončení

• Seznámení nájemce se zjištěným stavem

• Elektronický protokol odeslán nájemci i leasingové společnosti

• Protokolární předání vozidla odběrateli
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ON-LINE AUDIT  - Vzor protokolu část I.



ON-LINE AUDIT  - Vzor protokolu část II.



ON-LINE AUDIT  - Vzor protokolu část III.



ON-LINE AUDIT  - Vzor protokolu část IV.



ON-LINE AUDIT  - Vzor Příloha - fotodokumentace



Ocenění oprav poškození zjištěných při převzetí vozidla

• Určení tržní ceny vozidla opraveného/neopraveného + ceny opravy

• Důležité informace pro rozhodnutí, zda opravovat nebo prodat bez 

oprav se slevou (ekonomická výhodnost) 

• Ocenění oprav také z důvodu kontroly fakturací ze servisů

• Oceňování profesionálním systémem Cebia CAT GT , čerpá z reálných 

cen na trhu, dodržuje pravidla znaleckých standardů
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Před-audity – předběžné kontroly vozidla u nájemce

• Volitelná služba

• Návštěva technika u nájemce v předstihu před termínem vracení

• Cíl: 

• Projít všechny kroky jako u převzetí

• Upozornit na zjištěné problémy a poškození

• Dostatečný čas, aby nájemce uvedl vozidlo do řádného stavu před 

termínem odevzdání

• Hradí nájemce nebo leasingová společnost

• Výrazně eliminuje problémy při vracení vozidla



Struktura informačního systému Cebia pro audity

AUDITOR – pracovní on-line 

aplikace pro zpracování výsledků

LEASINGOVÁ SPOLEČNOST   

– datová komunikace s 

dispečinkem Cebia (objednávky, 

výsledky)

Zabezpečená síť 

Cebia

Dispečink Cebia – příjem 

objednávek, logistika auditů, 

výstupní kontrola výsledků

SQL datové 

servery

Zabezpečené úložiště 

dat a pořízené 

fotodokumentace



REFERENCE systému ON-LINE AUDIT Cebia

ON-LINE AUDIT + SELF-AUDIT:

ON-LINE AUDIT pro operativní leasing:
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OTESTUJTE SLUŽBY

- 2-3 zakázky kdekoli na území ČR

- Kompletní zpracování a dodání výsledků včetně fotodokumentace

- Klasifikace běžného opotřebení a poškození

- Ocenění opravy poškození, ocenění prodejní ceny vozidla bez- i s-

opravou

Chtěli byste služby vyzkoušet?

Potencionálním partnerům z řad leasingových a úvěrových společností nabízíme 

možnost si služby ZDARMA VYZKOUŠET:

KONTAKT:

Cebia, spol. s r.o.

Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4

Tel: 222 207 777  e-mail: audit@cebia.cz


