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Poznaj swoje prawa 

Przepisy stanu Connecticut wymagają od firm sprzedających samochody: 

 Powiadomienia, że pojazd jest sprzedawany w stanie „takim, jaki jest” („as is”).

 Pozwolenia tobie, albo wybranemu przez ciebie mechanikowi, na inspekcję używanego samochodu przed jego

zakupem.

 Zawarcia w umowie o sprzedaży wszystkich obietnic sprzedawcy na temat dokonywania napraw lub poprawienia

stanu samochodu, który chcesz kupić.

 Włączenia do umowy sprzedaży wszystkich wymaganych prawnie wyraźnych gwarancji na samochód.

 Honorowania gwarancji, nawet jeśli wygasła, pod warunkiem, że powiadomisz sprzedawcę samochodu o

problemie w okresie obowiązywania gwarancji.

 Dostarczenia ci formularza, który musi być podpisany przez ciebie i sprzedawcę samochodu, który wyraźnie

określa konkretne punkty, które zgodnie z przepisami muszą być sprawdzone przed sprzedażą.

Sprzedaż pomiędzy prywatnymi osobami nie jest regulowana przez Departament Pojazdów Silnikowych (Department 

of Motor Vehicles, DMV). Jeżeli kupujesz samochód od osoby prywatnej i masz z nim problemy, jest to sprawa dla 

sądu cywilnego; można złożyć roszczenie albo w sądzie drobnych roszczeń (small claims court) albo w sądzie 

stanowym (Superior Court). 

Poznaj fakty: Gwarancje 

 Dealerzy samochodowi muszą udzielić wyraźnych gwarancji zgodnie z przepisami stanu Connecticut.

 Jeżeli samochód kosztuje od 3000 do 5000 dolarów i ma mniej niż 7 lat, dealer musi pokryć wszystkie

koszty naprawy niezbędne do utrzymania samochodu w dobrym stanie mechanicznym przez co najmniej

30 dni lub do czasu przejechania pierwszych 1500 mil, jeżeli nastąpi to wcześniej.

 Jeżeli samochód kosztuje ponad 5000 dolarów i ma mniej niż 7 lat, dealer musi pokryć wszystkie koszty

naprawy niezbędne do utrzymania samochodu w dobrym stanie mechanicznym przez co najmniej 60 dni

lub do czasu przejechania pierwszych 3000 mil, jeżeli nastąpi to wcześniej.

 Jeżeli samochód kosztuje mniej niż 3000 dolarów i ma więcej niż 7 lat, dealer może sprzedać samochód

w stanie „takim, jaki jest” („as is”), co oznacza brak gwarancji, przy czym dealer musi umieścić takie

zastrzeżenie prawne (disclaimer) na pierwszej stronie umowy sprzedaży, a klient ma potwierdzić zgodę

na treść zastrzeżenia.

 Sprzedawca nie może wykluczyć ani ograniczyć dorozumianej gwarancji (implied warranty) na samochód

kosztujący ponad 3000 dolarów.

 Wyraźna gwarancja (expressed warranty) musi zawierać stwierdzenie, że jeżeli samochód zepsuje się w okresie

gwarancji, wówczas dealer

odpowiada za wszystkie niezbędne naprawy w celu doprowadzenia samochodu do prawidłowego stanu

mechanicznego i użyteczności.

 Jeżeli samochód jest w warsztacie naprawczym przez dłużej niż jeden dzień, gwarancja jest przedłużona o każdy

dzień, kiedy samochód znajduje się w warsztacie dealera lub jego przedstawiciela.

 Dealer nie może ograniczyć powyższej gwarancji używając takich sformułowań jak „po połowie” („fifty-fifty”),

„tylko robocizna” („labor only”) i innych słów, które byłyby próbą ograniczenia odpowiedzialności dealera

wobec  nabywcy.

Wskazówki w sprawie zakupu używanych samochodów 

 Obejrzyj samochód bardzo starannie i naciskaj na wypróbowanie go na drodze. Obejrzyj samochód za dnia.

Wszelkie uszkodzenia,

defekty i inne problemy będzie łatwiej zauważyć.

 Zatrudnij zaufanego mechanika, który wykona staranną inspekcję samochodu przed jego zakupem.

 Upewnij się, że sprzedawca udziela na piśmie i włącza do umowy sprzedaży wszystkie udzielone obietnice na

http://www.ct.gov/dmv/cwp/view.asp?a=807&q=511708
http://www.ct.gov/dmv/cwp/view.asp?a=807&q=511708
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temat poprawienia stanu samochodu lub wykonania pewnych napraw po zakupie pojazdu przez ciebie. 

 Uważaj na podrobione liczniki przebiegu. Nieuczciwy sprzedawca może przekręcić licznik, nabierając klienta

na zapłacenie więcej, niż używany samochód jest warty. Przed zakupem używanego samochodu sprawdź historię

pojazdu według

numeru identyfikacyjnego pojazdu (vehicle identification number, VIN).

 Historię pojazdu można sprawdzić na Internecie. Na przykład Krajowy System Informacji o Pojazdach

Silnikowych Departamentu Sprawiedliwości (Department of Justice’s National Motor Vehicle Title Information

System, NMVTIS) na witrynie www.nmvtis.gov to internetowy system zawierający dokładne informacje na temat

tytułu własności pojazdu, danych licznika i niektórych uszkodzeń. Taki raport powinien kosztować do 4 dolarów.

The National

Insurance Crime Bureau (Krajowe Biuro Przestępstw Ubezpieczeniowych, NICB) na stronie www.nicb.org

również prowadzi bezpłatną bazę danych zawierającą informacje o uszkodzeniach powodziowych i inne dane,

aby klient mógł zbadać historię samochodu według numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN).

http://www.nmvtis.gov/
http://www.nicb.org/
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Kupujesz samochód przez Internet? 

 Uważaj na sprzedawców, którzy proszą o zaliczkę albo chcą pieniędzy przelewem (wire transfer).

 Uważaj na sprzedawców, którzy zmieniają warunki w trakcie negocjacji. Zwracaj szczególną uwagę na

wszelkie zmiany tego, co opowiada sprzedawca, warunków sprzedaży, ostrożnie traktuj też sugestie

sprzedawcy, aby przenieść transakcję z jednej strony internetowej na inną.

Na przykład twierdzenie sprzedającego na Craigslist, że zapewni kupującemu polisę ochronną (buyer

protection) wydawaną przez eBay Motors, jest nieprawdziwe. Tylko samochody kupione na eBay

kwalifikują się do takiej polisy ochronnej eBay Motors.

 Uważaj na sytuacje, kiedy sprzedający i jego samochód są w różnych miejscach. Typowym oszustwem

jest twierdzenie sprzedawcy, że jest w wojsku i przebywa w innym mieście niż samochód wystawiony

na sprzedaż, albo niedawno przeprowadził się i musi sprzedać samochód w innej lokalizacji.

Znajdź pomoc 

 Jeżeli uważasz, że padłeś ofiarą oszustwa ze strony dealera używanych samochodów, możesz skontaktować się

z Centrum Skarg Konsumentów Wydziału Pojazdów Silnikowych (Department of Motor Vehicles Consumer

Complaint Center), telefon (800) 842-8222 i poprosić o pomoc.

 Możesz również wnieść skargę do Urzędu Prokuratora Generalnego (Office of the Attorney General na

stroniewww.ct.gov/ag.

Dodatkowe źródła informacji 

 The Federal Trade Commission (FTC): “Facts for Consumers: Buying a Used Car”

Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2021 r. 

http://www.ct.gov/ag
http://www.consumer.ftc.gov/articles/0055-buying-used-car



