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munkalapszám rendszám dátum kilométeróra állása

Karbantartási munkák esedékes nem esedékes

jellege

Gyártói visszahívási akció vagy egyéb minőségjavító intézkedés esedékes nem esedékes

száma

Hatósági műszaki vizsga
érvényessége

Következő esedékes karbantartás

jellege dátum kilométeróra állása

SZEMREVÉTELEZETT RÉSZEGYSÉGEK

Az ellenőrzés tárgya
sürgős hamarosan

megfelelő
beavatkozást igényel

KÍVÜL

Első világítás működése (helyzetjelző, nappali fény, tompított, fényszóró, ködlámpa) 

Hátsó világítás működése (féklámpa, tolató lámpa, ködzárófény, rendszám világítás) 

Irányjelzők, vészvillogó működése

Szélvédők állapota, átláthatósága

Első ablaktörlő lapátok és ablakmosó fúvókák működése, állapota
Hátsó ablaktörlő lapátok és ablakmosó fúvókák működése, állapota

BELÜL

Műszerfal (műszerek, visszajelző lámpák) működése
Kürt, fénykürt működése

Belső, kesztyűtartó és csomagtér világítás működése

Szőnyegek állapota az utastérben és a csomagtérben
Csomagtér (pótkerék vagy defektjavító, izzókészlet, eü. csomag, láthatósági mellény)

MOTORTÉR

Motorolaj feltöltöttség
Fékfolyadék feltöltöttség

Hűtőfolyadék feltöltöttség
Csövek, vezetékek, szigetelések rögzítettsége 

KEREKEK
Gumiabroncs sérülések, mintázat, kor téli gumiabroncs  nyári gumiabroncs  
Keréktárcsák, dísztárcsák állapota

ALSÓ RÉSZ

Első fékbetétek és féktárcsák állapota
Hátsó fékbetétek és féktárcsák (kivéve dobfékek) állapota

Folyadékszivárgások (motor, sebességváltó, lengéscsillapítók)

Kormányösszekötők, stalbilizátor, szilentek állapota

Futómű (kerékcsapágyak, rögzítési pontok, lengőkarok, szilentek, porvédők) állapota

Fékcsövek, tömlők, egyéb vezetékek tömítettsége, rögzítettsége
Alsó karosszéria állapota (sérülések, alvázvédelem)

SZEZONÁLIS KIEGÉSZÍTŐ MŰVELETEK

Az ellenőrzés tárgya
sürgős hamarosan

megfelelő
beavatkozást igényel

ŐSZ/TÉL

Hűtőfolyadék fagyáspont
Ablakmosófolyadék fagyáspont

Akkumulátor műszeres ellenőrzés alapján

TAVASZ/NYÁR
Fékfolyadék forráspont
Vízvályú tisztasága, kifolyónyílások állapota
Klímaberendezés (az utastérbe lépő levegő hőmérsékletének ellenőrzése alapján)

észrevételek

Tájékoztatjuk, hogy gépjárműve műszaki átvizsgálását szemrevételezés és bizonyos értékek gyorsmérése útján végeztük el, a gépjármű megbontása 
nélkül. A jelzett vizsgálati módszerrel, az annak elvégzésekor kimutatható műszaki állapotot rögzíti a jelen állapotfelmérő lap. Felelősségünk a gyorsát-
vizsgálás árának erejéig korlátozott. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy behatóbb, vagy más irányú, illetve eltérő időpontban történő vizsgálat esetén az 
állapotfelmérés eltérő eredménnyel zárulhat! Az itt feltárt és megadott hiányosságok nem zárják ki, hogy a gépkocsiban nem fordulnak elő egyéb hibák.

A szezonális kiegészítő műveleteket a szezontól vagy az ügyfél választásától függően kell végrehajtani.  
Figyelem: ez az ellenőrzés nem helyettesíti a fedélzeti irodalomban előírt szervizmunkákat és karbantartási műveleteket! 

szerviztanácsadó aláírása

ügyfél aláírása

D22MENBIZ


