Használtautó állapotfelmérő lap
Telefonos kérdéssor
Márka, típus …………………………...…...…………………….
Gyártás/forgalomba helyezés időpontja …………………...…….
Rendszám………… Alvázszám ……………......…........……….
Km óra állása ………….....……… Magyarországi? ……………
Műszaki érvényessége ……………… Biztosítás, adó….….........
Törzskönyvbe bejegyzett tulajdonos? …………………….……..
Hányadik tulajdonos, mióta van nála? …………………….…….
Mire használta, mennyit, és miért adja el? ………….……….…..
Volt-e törve, javítva, fényezve? …………………………….…...
Rozsda, karcolás, szélvédő? ………….....…………….…………
Gumik kora és állapota? …………………………….….………..
Összes gyári kulcs? …………………………………….………..
Hova hordta szervízbe? ……………………………………….....
Milyen alkatrészeket cseréltek az elmúlt két évben? ………........
…………………………………………………………….……...
Próbaút, átvizsgálás lehetséges? ……………………....…………
Egyéb hiba, hiányosság? ………………………………….…......
Hideg motor!
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Állapotfelmérés a helyszínen
Karosszéria
 Rozsda (sárvédő, küszöb, ajtók, motorháztető,
csomagtér)
 Karosszéria élei, illesztési hézagok (ajtók, motorháztető,
csomagtér)
 Karosszériaelemek fényezése, színeltérés, rétegvastagság
 Zárhíd, sárvédő rögzítőcsavarok
 Hűtő állapota, felfogatása (elöl, hátul, alul)
 Sárvédő műanyag burkolata
 Pótkeréküreg
 Díszlécek, emblémák
 Lámpák állapota, felfogatása
 Üvegek gyártási éve
 Alánézés (rozsda, kőfelverődés, kipufogó)
Motor











Olajszint, állapot (olajsár, “majonéz” a betöltőnyílásnál)
Hűtővíz-szint, állapot
Fékfolyadék, szervóolaj szintje
Olajfolyás, motortér tisztasága
Cserélt alkatrészek (számla, ellenőrzés)
Hideg és melegindítás (időtartam, zajok, füst)
Alapjárat (hideg/meleg)
Egyenletes sebességű haladás
Intenzív gyorsítás
Kartergáz (olajbetöltő sapka, vagy nívópálca)
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Futómű





Lengéscsillapítók
Gumikopás (féloldalas, kagylós)
Évjárat (DOT szám utolsó két jegye)
Profilmélység, téli/nyári gumi

Erőátvitel
 Kuplung (teljesen kiemel, nem csúszik, nem remeg)
 Váltó akadály- és zajmentesen kapcsolható
 Féltengelyek (szűk fordulóban sem kopog)

Elektromosság és komfort










Összes visszajelző kigyullad, majd elalszik
Villanyablak, motoros tükör
Ülésmozgatás, ülésfűtés
Fűtés, klíma
Ablaktörlő, mosó
Rádió, CD, USB
Riasztó, immo
Összes kulcs teszt (mechanikusan, összes zárban is)
Beltér állapota (kárpitok, műanyagok, üléshuzat)

Futásteljesítmény

Fék
 Féktárcsák, betétek állapota
 Iránytartás fékezés közben
 ABS teszt
Kormánymű
 Egyenesfutás
 Holtjáték
Látni és látszani






Lámpák működnek
Fényszórók, lámpaburák sértetlenek (beázás, mattulás)
Xenon
Szélvédő, üvegek sérülése (kőfelverődés, repedés)
Fólia
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Váltógomb, kormány
Pedálgumi
Szőnyeg a pedáloknál
Ülés állapota
Biztonsági öv
Ajtókárpit, ajtó-behúzó fogantyú
Olajcserecédula
Gumi évjárat és kopás
Félrenyomott ajtótömítés
Antenna, taxilámpa, matricák nyomai
Fúrásnyomok a műszerfalon

Papírok
 Törzskönyv, forgalmi engedély
 Eladó neve, címe stimmel
 Alváz- és motorszám stimmel
2. oldal

