
 

Километраж:

Проверка за правдоподобност Да Не

Да Не

Да Не

Да Не

Добро ли е състоянието на акумулатора (проверка с тестер)?

Наред ли е нивото на спирачната течност?

В нормални граници ли е шума на мотора?

Забелязват ли се следи от пребоядисване / повреди в областта на моторното отделение? 

Забелязва ли се корозия в областта на моторното отделение? 

Добро ли е състоянието на клиновидния ремък?

Наблюдават ли се неуплътнени участъци по горивната система?

Наблюдават ли се аномалии в антифриза (напр.. капки масло)?

Достатъчно концентриран ли е антифриза? Градуса Целзий:

Виждат ли се следи от загуба на антифриз ? 

Добро ли е нивото на антифриза?

Работят ли предпазните колани (изваждане / закопчалка)?

Наблюдават ли се аномалии в маслото (сгъстяване, чужди емисии, миризма)?

Виждат ли се следи от текло масло ? 

Наред ли е нивото на маслото?

Автомобил:
Марка / модел

Автомобилна
регистрация:

Проверка на употребяван автомобил в Bosch Car Service

Клиент:

Улица:

Населено място:

Тел.:

Предполагаема цена

Шаси No:

Идентичен ли номерът на шасито с този в документите?

Водена ли е сервизната книжка прилежно и без пропуски?

Минала ли е колата годишен преглед?

Има ли промени в конструкцията и оборудването и отразено ли е това в документите?

Време ли е за смяна на масло/сервизна инспекция (виж сервизната книжка или стикер при мотора)?

Спазвани ли са интервалите за смяна на зъбния ремък (сервизна книжка, стикер при мотора, фактура)?

Съответства ли показанието на километража с отразеното в сервизната книжка?

Има ли резервен ключ?

Забелязват ли се вдлъбнатини и драскотини?

Каросерия / около автомобила

Забелязват ли се следи от отремонтирани каросерийни дефекти (визуална проверка)?

Правилни ли са фугите на вратите, капака, багажника (визуална проверка)?

Има ли вдлъбнатини, неравности по калниците/капака, разлика в цвета, матови области, ръжда?

Функционират ли ключовете (дистанционно/ заключване/ аларма)?

Добро ли е състоянието на предните / задните чистачки?

Има ли повреди по фаровете / задните светлини? (пукнатини, удари от камъчета, конденз)

Купе

Добро ли е състоянието на джантите?

Добро ли е състоянието на гумите (възраст, дълбочина на грайфера)?

Двигателно отделение

Работи ли осветлението на купето?

Има ли повреди по предното / задното стъкло (от камъчета / пукнатини / драскотини)?

Работи ли климатика (изстудяване, миризма, конденз)?

Работи ли парното (вентилатора) на всички степени?

Функционират ли чистачките на всички скорости?

Наред ли е осветлението на инструментално табло, предупредителните символи (на контакт)?

Функционират ли електрическите огледала?

Работи ли привода на страничните стъкла?

Забелязват ли се следи от вода в купето (постелки, таван, шибидах…)?

й

Първа регистрация:



Да Не

Да Не

Да Не

Да Не

Автомобилът е технически изправен:

Автомобилът има незначителни дефекти:

Автомобилът има дефекти, свързани със сигурността:

Добро ли е състоянието на резервното колело?

Каросерия отдолу (доколкото може да се види без демонтаж на облечки )

Виждат ли се течове на масло по мотора, скоростната кутия, диференциала, кормилната система?

В багажното отделение

Виждат ли се повреди по маркучите, кабелите …?

Проверка на системите за сигурност (четене на паметта за грешки)

Препоръчваме извършване на следните ремонти:

Наред ли са индикациите на таблото (индикаторни светлини, предупреждения, дисплей)?

Затваря ли се гладко и добре капака?

Забелязват ли се следи от пребоядисване, корозия в багажното?

Забелязват ли се следи от вода / влага / корозия под постелката

Налични ли са инструментите (крик, ключ, ключ за секретен болт)?

Забелязват ли се следи от пребоядисване, корозия отдолу?

Чуват ли се необичайни шумове?

Забелязват ли се повреди на маншоните?

Виждат ли се следи от теч от горивната система?

Виждат ли се следи от теч от  хидравликата на спирачките / съединителя?

В нормите ли е износването на задните дискове / барабани (визуална инспекция за следи от износване)?

Има ли повреди / течове/ корозия на спирачните маркучи / тръби?

Изглеждат ли изпускателните тръби в добро състояние, гърми ли?

В нормите ли е износването на предните накладки (визуална инспекция)?

В нормите ли е износването на предните дискове (визуална инспекция за следи от износване)?

В нормите ли е износването на задните накладки (визуална инспекция)?

Изпускат ли амортисьорите (визуална инспекция)?

Виждат ли се външни повреди по кормилната система (кормилните щанги, предавки, … )?

Ресорите (пружините) наред ли са (визуална инспекция)?

Виждат ли се щети по шасито и окачването?

Airbag / колани (няма запаметени грешки)

ABS (няма запаметени грешки)

Проверка в движение

ESP (няма запаметени грешки)

Има ли други запаметени грешки?

Ръчна / автоматична трансмисия: Функционира ли съединителя / kick-down - функцията? 

Поддържа ли колата права линия?

Усеща ли се хлабина/ игра на волана?

Ръчна / автоматична трансмисия: Сменят ли се всички предавки / автоматиката работи изправно?

Бяха ли установени други неизправности?

Функционират ли добре предните спирачки?

Функционират ли добре задните спирачки?

Функционира ли добре ръчната спирачка?

Коментари:

Печат

Извършил 
проверката:_________________________________                      

Дата:                                  Подпис:
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