VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PROVĚŘOVÁNÍ PŮVODNOSTI IDENTIFIKÁTORŮ VOZIDEL - SYSTÉM VINTEST
1. Prověřování původnosti identifikátorů vozidel – systém VINTEST
Cebia, spol. s r.o., (dále jen Cebia) se v roce 2000 stala výhradním
distributorem systému VINTEST v ČR a SR. Za účelem provádění
prověřování původnosti identifikátorů vozidel systémem VINTEST
(dále jen PROVĚŘOVÁNÍ VINTEST) byla v ČR a SR vytvořena síť
Autorizovaných Pracovišť Cebia, určená pro poskytování služeb
leasingovým společnostem, pojišťovnám, importérům vozidel,
prodejcům vozidel, autobazarům aj., ale v prvé řadě jednotlivým
občanům ČR.
Od roku 2004 jsou výsledky jednotlivých prověření systémem
VINTEST přístupné vybraným pojišťovnám a leasingovým
společnostem prostřednictvím systému Komunikační centrum.
Samotné provádění PROVĚŘOVÁNÍ VINTEST spočívá:
I. Při režimu VINTEST STANDARD v:
1) Zpracování identifikačních údajů o vozidle z předložených
dokladů a jejich vizuálním porovnání s údaji nacházejícími se na
vozidle.
2) Fyzické prohlídce vozidla a kontrole jednotlivých identifikátorů
vozidla a vyhodnocení dalších údajů na vozidle:
- Rozboru VIN, zda odpovídá dané značce, typu vozidla, výrobci
atd.
- Vyhodnocení a kontrole provedení VIN
- Vyhodnocení a kontrole typového štítku, zákaznického nebo
výrobního štítku.
- Ověření původnosti ražby výrobního čísla motoru.
- Rozboru výrobních údajů na sklech vozidla (homologační
značky), na bezpečnostních pásech a plastových dílech
vozidla.
- Kontrole a vyhodnocení kódu barvy.
- Nalezení a vyhodnocení skrytých identifikačních znaků na
vozidle.
3) Pořízení digitální fotodokumentace exteriéru, interiéru a
identifikátorů vozidla a uložení dat do centrálního archivu.
4) Ověření původnosti laku karoserie a měření jeho tloušťky
speciálními přístroji.
5) Zjišťování originálnosti identifikátorů na karoserii, včetně
původnosti dílů, na nichž jsou umístěny.
6) Vyhotovení OSVĚDČENÍ VINTEST o prověření původnosti
identifikátorů vozidla a jeho uložení do informačního systému
Komunikační centrum.
II. Při režimu VINTEST PLUS ve:
1)
Všech úkonech shodných s VINTEST STANDARD.
2)
Fyzické kontrole a klasifikaci stavu poškození vozidla.
Cebia si v závislosti na typu vozidla vyhrazuje právo upravovat rozsah
a postup PROVĚŘOVÁNÍ VINTEST.

státní správy. Na identifikátorech vozidla nebyly nalezeny stopy
druhotných úprav.
b.

Identifikátory vozidla obsahují viditelné znaky venkovního zásahu
– existuje důvodné podezření ze spáchání trestného činu.

c.

Doklady k vozidlu jsou falešné anebo částečně zfalšované
– existuje důvodné podezření ze spáchání trestného činu.

Dále je na OSVĚDČENÍ VINTEST uveden:
- rok výroby či rok 1. registrace vozidla dle dokladů k vozidlu a rok
výroby dle Cebia – stanovený na základě fyzické prohlídky a
systému ROKVY
- doporučení, resp. nedoporučení uzavření kupní, leasingové, či
pojistné smlouvy, které má ze strany Cebia informativní charakter
pro významné organizace – leasingové spol., pojišťovny,
autobazary a další.
4. Postup v případě zjištění závadového vozidla
V případě zjištění, že prověřované vozidlo
identifikátory, budou provedeny následující kroky:
-

má

pozměněné

Cebia na základě dohod s Policií ČR, ji bude o této skutečnosti
informovat;
Cebia uvědomí objednatele, že prověřované vozidlo má
pozměněné identifikátory.

5. 100% záruka a garance
1)

2)

Na každé vozidlo, které projde v ČR systémem prověření
původnosti identifikátorů vozidel s využitím systému VINTEST, a to
s výsledkem označeným „Kategorie A“, poskytuje Cebia záruku. V
případě, že by přesto policie v budoucnu takové vozidlo zajistila a
nevratně odebrala z důvodu nepůvodnosti jeho identifikátorů,
potom Cebia uhradí vlastníkovi vozidla časovou cenu vozidla.
V případě, že by policie provedla nevratné zajištění vozidla
z důvodu uvedeného v bodě 1) minimálně 100 km od místa
trvalého bydliště řidiče, potom Cebia uhradí osádce vozidla
náklady, vzniklé účelně vynaloženými prostředky (doloženými
účty) na cestovní výdaje do místa bydliště.

6. Zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

A.

Identifikátory vozidla jsou nepoškozené, není podezření ze
spáchání trestného činu, údaje uváděné v dokladech k vozidlu
odpovídají údajům na vozidle. Na identifikátorech vozidla nebyly
nalezeny stopy druhotných úprav.

B.

Identifikátory vozidla jsou poškozené důsledkem venkovního
zásahu, ale není podezření ze spáchání trestného činu.

Cebia poskytuje produkty a služby, které neustále přizpůsobuje
potřebám motoristické veřejnosti, a současně v maximální míře
respektuje soukromí svých zákazníků. Udělení souhlasu se
zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení
poskytuje Cebia možnost nabízet produkty a služby šité na míru.
Souhlas je udělován ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a ve
smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti.
Souhlasem s těmito Všeobecnými Objednatel uděluje do odvolání
tohoto souhlasu společnosti Cebia, jakožto správci osobních údajů,
souhlas s tím, aby zpracovávala, a to i automatizovaně, poskytnuté
osobní údaje. To vše pro účel zjištění relevantních potřeb a poskytnutí
vhodných obchodních nabídek a sdělení, a to v tištěné podobě i
elektronickými prostředky. Osobní údaje, které budou na základě
tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno, příjmení, kontaktní
adresu, telefonní a e-mailové kontakty, informace identifikující zařízení
nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo
identifikátory cookies. Pro účel plnění povinností Cebia vyplývajících
z prověřování vozidla budou vedle uvedených osobních údajů
zpracovávány i údaje z předložených dokladů, údaje o platbách, RZ,
údaje o vozidle a fotodokumentace vozidla.
Tento souhlas uděluje Objednatel dobrovolně a je možné ho kdykoliv
odvolat, a to způsobem uvedeným v jednotlivých obchodních
sděleních nebo doporučeným dopisem na adresu sídla Cebia.
Objednatel bere na vědomí, že i bez udělení tohoto souhlasu svědčí
společnosti Cebia právo zasílat obchodní sdělení s nabídkou vlastních
produktů a služeb po dobu prověřování vozidla, a to do doby než
s tímto Objednatel vyjádří nesouhlas.
Další informace týkající se zpracovávání osobních údajů v Cebia jsou
uvedeny v dokumentu Politika ochrany soukromí a osobních údajů.
Aktuální verze tohoto dokumentu je dostupná na stránkách
www.cebia.cz a ve všech Autorizovaných pracovištích Cebia.

C.

Údaje v dokladech k vozidlu se odlišují od údajů nalézajících se na
vozidle, ale není podezření ze spáchání trestného činu, rozdíl
pravděpodobně pochází z chybného zápisu vykonaného orgánem
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2. Vysvětlení pojmů
VIN – Vehicle Identification Number (identifikační číslo vozidla),
identifikátor jednoznačně popisující identitu vozidla, obsahuje vždy 17
alfanumerických znaků.
Typový štítek – štítek s typovým označením vozidla.
Zákaznický a výrobní štítek – štítek s technickými údaji o vozidle.
Objednatelem
se
rozumí
osoba,
požadující
provedení
PROVĚŘOVÁNÍ VINTEST.
Identifikátory vozidla se rozumí souhrn vybraných dílů, štítků, ražeb či
jiných typů speciálního značení vozidel, jejichž analýzou lze určit, o
jaké vozidlo se jedná. Rozdělují se na tzv. VID – viditelné identifikátory
a SID – skryté identifikátory.
3. Výsledek prověření původnosti identifikátorů vozidla – OSVĚDČENÍ
VINTEST
Na základě provedeného PROVĚŘOVÁNÍ VINTEST vyhotoví Cebia
OSVĚDČENÍ VINTEST o prověření původnosti identifikátorů vozidla,
ve kterém shrne zjištěná fakta do následujících kategorií:
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