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Odpowiednie zeskanowanie dokumentów samochodowych jest bardzo ważne. 
Na podstawie informacji znajdujących się na dowodach rejestracyjnych dokonujemy 
zgłoszenia do urzędów oraz wykonujemy tłumaczenia przysięgłe. Każdy element musi być 
czytelny i nie budzić wątpliwości. W przypadku błędnie odczytanych danych mogą 
pojawić się problemy z rejestracją pojazdy, ponieważ na oryginalnych dokumentach są 
inne dane niż na tłumaczeniach. Niekiedy jest to różnica jednej litery lub cyfry.  

Każda strona dowodu rejestracyjnego ma znaczenie, dlatego zawsze trzeba 
skanować obie strony. Dokumenty z niektórych krajów nie posiadają niemal żadnej treści, 
jedynie numery, a ten element także jest ważny.  

Większość skanerów skanuje w formacie A4 niestety nie wszystkie dowody 
rejestracyjne mieszczą się w takim formacie.  

Ogólne zasady skanowania: 

1. Skanować cały dokument po obu stronach nawet, gdy na tylnej stronie nie 
ma żadnej treści. 

2. Skan musi być dokładny, czytelny bez uciętych fragmentów. Na pewnych 
dowodach w rogach i na brzegach znajdują się informacje liczbowe 
drobnym drukiem. 

3. Skan musi być kolorowy oraz wykonany z oryginalnych dokumentów. 
Nie możesz nam wysłać skanów z kserokopii czy faxu.  
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Poniżej przedstawiamy przykłady prawidłowego i błędnego skanowania oraz 
zwracamy uwagę na ważne elementy.  

Najlepszym przykładem będzie jedna z ostatnich wersja dowodu rejestracyjnego 
z Belgii. 

Przykład złego skanowania 

 

Zwróć uwagę na czerwone elementy. W takim przypadku mogą nie być czytelne 
i wpłynąć na nieprawidłowe tłumaczenie.  

Przykład poprawnego skanowania 

 

W tym przypadku widać, że wszystkie dane z zagięcia są czytelne i nie budzą 
wątpliwości.  
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Uwaga 

Zwróć uwagę na to, aby zeskanować zagięcie po wewnętrznej stronie dowodu. Jest 
tam wiele ciągów danych, które mogą rozpoczynać się na pierwszej, a kończyć na 
drugiej stronie. Dokument inaczej zeskanowany uniemożliwi prawidłowe odczytanie 
informacji.  

Poniżej przedostatni wzór karty pojazdu z Niemiec. Dosyć trudny w zeskanowaniu 
dokument, dlatego przestawiamy go w całości z opisem numeracji stron.  

Strony 6 oraz 1. 
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Strony 2 oraz 3. 

 

Strony 3 oraz 4. 

Strona nr 4 jest węższa, dlatego zachodzi na inną, ale to nie przeszkadza.  
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Strony 5 oraz 6. 

Strona nr 5 jest węższa, dlatego także zachodzi na inną i także to nie przeszkadza.  

 

 

W przypadku gdyby pojawiły się problemy bądź pytania odnośnie przedstawionych 
materiałów lub innych dowodów zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.  
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