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Potrzebne narzędzia: 
Czujnik lakieru OBOWIĄZKOWO (może byc najtańszy za 50 zł)
Linijka 30cm (do pomiaru spasowania osi i symetrii nadwozia z podwoziem)
Suwmiarka opcjonalnie (do pomiaru szczelin karoserii)
Woltomierz opcjonalnie (do sprawdzenia stanu akumulatora)

i uzyskać wstępną decyzję. Możliwe, że nie dojdziesz nawet do szyb i 
zrezygnujesz z zakupu pojazdu. Nie trać czasu na resztę punktów jeżeli
na którymś pojazd Ci nie będzie już odpowiadał – zostaw go!

SUGESTIA: NIGDY nie zaczynaj od jazdy próbnej (!!!)
To klasyczny trik sprzedawców zawodowych!

PUNKT DO SPRAWDZANIA NOTATKA
VIN
Numer Rej

Analiza książki serwisowej / wpisy/daty/kolor tuszu

Ilość właścicieli
SERWIS w ASO / do kiedy?
Garażowany? Dowód na garażownie ?

Spasowanie elementów grill przód ( patrz z dystansu)
Spasowanie elementów Tył (Zderzaki itp)

Spasowanie osi Przód (pomiar od krawędzi zderzaka do bieżnika w poziomie)
Spasowanie osi Tył (pomiar od krawędzi zderzaka do bieżnika w poziomie)

POMIAR LAKIERU (Weź teraz formularz TESTU LAKIERU i czujnik)

SZYBY
Szyby (producent, numery fabryczne)
Prowadnice szyb i elektryka
Uszczelki wokół szyby przedniej (spasowanie)

OPONY
Marka i rocznik Przód
Marka i rocznik TYŁ
Rozmiar
Stan bieżnika

POMOC: Formularz jest skonstruowany tak, aby sprawdzać wszystko po kolei

Data I rej. (dowód rejestracyjny PL lub zagraniczny) KONIECZNIE!

Zgodność stanu KM z książką serwisową (!!!)
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ŚWIATŁA
Mijania
Drogowe
Dzienne
Przeciwmgielne przód
Przeciwmgielne tył
kierunkowskazy
Światła stopu
Światła cofania
Producent reflektorów przód (logo na obudowie)
Producent reflektorów tył (logo na obudowie)
System regulacji wysokości świateł

PŁYNY I KOMORA SILNIKA
poziom oleju
wspomaganie
poziom płynu hamulcowego
poziom płynu chłodzącego
Wycieki płynów
ślady napraw blacharskich w komorze sinika
ślady narzędzi na śrubach amortyzatorów
ślady narzędzi na błotnikach itp.
Stan pasa przedniego od wewnątrz (zagięcia, wgniecenia itp)
Wywieszka wymiany oleju
Kołki podszybia czy są?
Mycie silnika ?

WNĘTRZE POJAZDU
Tapicerka pęknięcia
Przepalenia
Zabrudzenia
Przetarcia
Podsufitka
Popileniczka i zapalniczka (czy były używane)
Stan kierownicy i drążka biegów w relacji do przebiegu
Uszczelki drzwi/klapy STAN

ELEKTRYKA I OSPRZĘT
El. Lusterka
El. lusterka składanie
Radio/CD/DVD/Pilot/NaVi
Autoalarm / Instrukcja/ ile pilotów?
Blokada skrzyni biegów
Centralny zamek/drzwi/bagażnik
Otwieranie tylnej szyby
Czujnik parkowania p/t
Podgrzewane fotele
Czujniki Parkowania przód i tył



LISTA RZECZY DO SPRAWDZENIA

Strona 3

el. regulacja fotela pasażera
ilość kuczyków do pojazdu
el. szyby przód
el. szyby tył
Szyberdach
hak (czy jest w dowodzie?)
immobiliser
ogrzewanie tylnej szyby
ksenony
nawigacja
wspomoganie kierownicy
koło zapasowe, klucze i lewarek
poduszki powietrzne (spasowanie pokryw)
gaśnica
Klimatyzacja / klimartonik dwustrefowy/strefy L i R
kierownica wielofunkcyjna

Zapalanie silnika ZIMNEGO/ kolor spalin
Wejście na obroty ZIMNY / kolor spalin
Dźwięk silnika
Hamulec ręczny / kontrolka hamulca ręcznego
przelożenie 4WD

Akumulator 12,75V znam.| 10,6V Uruch | 14.10V Jałowy |

JEŻELI DOTARŁEŚ DO TEGO MIEJSCA MASZ SZANSĘ NA ZAKUP TEGO AUTA  :o)

JAZDA PRÓBNA
Uruchamianie silnika
przyśpieszanie
Hamowanie
Skrzynia biegów
Tempomat
Zawieszenie
Jazda na wprost
Hamulec ręczny
Luz na kierownicy
Czujniki parkowania przód
Czujniki parkowania tył
Kamera cofania

DÓŁ (sprawdzić na stacji diagnostycznej)
Stabilizatory i drążki
Końcówki drążków
Wahacze, tuleje whaczy , sworznie
Układ przeniesienia napędu
Wygląd i szczelność amortyzatorów
Łożyska kół
Szczelnosć silnika
Układ wydechowy
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Tracze, klocki i hamulce
Przekładnia kierownicza (luzy wycieki)
Progi i konstrukcja nośna podwozia
Opony od strony wewnętrzej (zbieżność)
Ogólny stan podwozia

PRZY ZAKUPIE W KOMISIE:
Warunki Gwarancji Technicznej Pisemne ZOBACZYĆ
Która Wersja Gepard gratka ? (O ile jest)
Czy Pisemna Gwarancja techniczna jest w cenie pojazdu?
Czy jest pisemna gwarancja przebiegu samochodu ?
(a co jeżeli okaże się nieprawdziwy)
Czy jest Pisemna Gwarancja legalnego pochodzenia
(a co jeżeli okaże się nielegalne?)
Tablice+OC+powrót na kołach (jakie blachy)?
Komplet dokumentów do rejestracji JAKIE?
Historia serwisowa: Jechac do Autoryzowanego Dilera z VIN-em
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POMIAR LAKIERU (wystarczy czujnik za 50 zł mechaniczno – magnetyczny PUNKTY
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Skończone? WRÓĆ TERAZ DO PUNKTU SZYBY NA POPRZEDNIM FORMULARZU 
(O ile nadal jesteś zainteresowany pojazdem)


