
 

Gdańsk, 30-10-2012 

 
Regulamin przyjmowania samochodów na hamownię 

 
 
1. Opis usług 
a) Dział Techniczny firmy Elpigaz świadczy usługi związane z opracowywaniem nowych oraz korekt 

plików kalibracyjnych (do wtrysków gazu Stella/Elisa), 
b) usługa pomiaru mocy, 
c) samochody przyjmowane są bezpłatnie w czasie trwania gwarancji, jeżeli posiadają numer „Wyciągu z 

homologacji…” oraz spełniają poniższe warunki i zgłoszono samochód przez AD, ZM *. 
 
2. Warunki: 

 samochód musi być wyposażony w system diagnostyki pokładowej EOBD lub OBD II*, 

 auto powinno być dostarczone przez AD, ZM,* 

 samochód powinien mieć zainstalowaną kompletną instalację z oferty Elpigaz (Elisa, Stella, SGI-2) 
zgodnie z aktualnymi wymaganiami*, 

 samochód musi posiadać aktualne opłacone OC, oraz aktualne badania techniczne, 

 stan techniczny samochodu powinien być bez zastrzeżeń, 

 samochód powinien być czysty (bez zabłoceń na kołach i nadkolach - ze względu konieczność 
utrzymania w czystości rolek hamowni) 

 samochód musi posiadać napęd na jedną oś , w przypadku pojazdów z napędem na dwie osie napęd 
na jednej z osi musi być permanentnie rozłączany, 

 w przypadku pojazdów wyposażonych w kontrolę trakcji pojazd musi mieć możliwość wyłączenia 
kontroli trakcji, 

 pojazd nie może mieć większych gabarytów niż; 
a) rozstaw kół mierzony od strony zewnętrznej kół nie większy niż 2,25 metra, 
b) wysokość pojazdu nie większa niż 2,6 metra, 
c) w przypadku napędu na tylną oś odległość od tylnej osi do przedniego zderzaka nie 

większa niż 4,2 metra, 

 Elpigaz przewiduje odstępstwa od w/w reguł w przypadkach zasadnych. 
 
3. Usługa płatna 
W przypadku usługi pomiaru mocy oraz gdy samochód posiada instalacje gazową poza gwarancją 
Elpigaz: 

 motogodzina hamowni wynosi 150 zł netto (wg. wskazań licznika motogodzin hamowni)*, 

 roboczogodziny pracownika działu technicznego 150 zł netto (za każdą rozpoczętą godzinę)* 

 w przypadku koniecznych poprawek instalacji gazowej, diagnostyce i usuwaniu przyczyn 
nieprawidłowej pracy silnika na benzynie itp. Elpigaz zastrzega sobie dodatkowo za każdą rozpoczętą 
godzinę 100 zł netto*, 

 Elpigaz nie ponosi kosztów związanych z paliwem oraz dostarczeniem auta, 

 usługa pomiaru mocy – 150 zł netto (za jeden pomiar). 
 
4. Uwagi końcowe 
a) samochody powinny przyjeżdżać z wymienionymi filtrami gazowymi (filtr fazy lotnej gazu, filtr fazy 

ciekłej gazu), sprawdzonym i dobrym stanem filtra powietrza oraz sprawnym układem zapłonowym 
(przewody zapłonowe , świece)*. 

b) samochody powinny być zatankowane: 
- benzyną - umożliwiając przejechanie min. 200km. 
- gazem - pełen zbiornik * 

c) osoba przekazująca samochód powinna posiadać upoważnienie właściciela samochodu (jeśli nim nie 
d) jest) do dokonania czynności związanych z przyjęciem auta na hamownię, 
e) osoba przekazująca samochód powinna podpisać protokół przekazania pojazdu, 
f) w przypadku usterek związanych z pracą samochodu na benzynie (niezależnych od instalacji 

gazowej), 
g) Elpigaz ma prawo odmówić przyjęcia samochodu. 
h) po wjechaniu samochodu na hamownię pracownik w pierwszej kolejności będzie sprawdzał stan 

techniczny pojazdu i odnotowywał w Karcie Pojazdu. 
g) Lokalizacja przyjmowania pojazdów na hamownię: 80-297 Banino, ul. Miszewo 98 

 
* - nie dotyczy usługi pomiaru mocy 
 



 

         


