Контролен списък при покупка на
употребяван автомобил
Данни на автомобила:
Каросерия и външен вид
да

не

Тип на превозното средство
Номер на рамата
Първа регистрация
Показание на километража
Брой на предишните собственици
Основен преглед / проверка на изгорели газове
Последен преглед

Документи на автомобила
да

не

Hомерът на рамата съвпада с този посочен в талона и разрешителното на колата
Продавачът е вписан като притежател
Доказан основен преглед / проверка на изгорелите газове
Има контролна книжка с доказателство за прегледите
Има упътване за експлоатация
Има документи за техническо обслужване и фактури

Каросерия и външен вид
да

не

Боята съответства на описанието (няма неравномерно напластяване, издутини,
драскотини, разлики в цвета, остатъци от боя по гумените уплътнения)
Автомобилът няма щети от ръжда (ауспух, под, калници, врати, акумулатор,
уплътнения на предното и задното стъкло, подвижния покрив)
Хлабините съвпадат (врати, капак на двигателя, багажник, калници)
Вратите, багажникът и капакът на двигателя се затварят правилно и ключалките
са в изправност
Стъклата са без драскотини и следи от удари от камъни
Размерът на гумите съвпада с данните в документите на автомобила
Гумите са еднакви навсякъде, гумите не са износени отвън навътре
Дълбочината на протекторите съответства на законовите разпоредби: Летни гуми
1,6 mm и зимни гуми 4 mm
Има резервна гума, готова за използване
Светлините функционират (габарити, къси светлини, дълги светлини, задни светлини,
стопове, мигачи, заден фар за мъгла, фарове за мъгла)

Купе
да

не

Няма влага под подложките на пода, килима и в багажното отделение, няма изпотени стъкла
Седалките са в изправност (регулируемо преместване, проверка на отоплението на
седалките, отстранете калъфите)
Тапицерията, таванът и багажникът са в изправност (няма петна, разкъсвания, дупки)
Има предпазни колани, лесно подвижни и без дефекти (няма скъсани места, не са разнищени)
Прозорците и евентуално подвижният покрив се отварят и затварят
Всички превключватели, контролни лампи и функции са в изправност (вентилация,
климатична уредба, отопление, клаксон,
Отопление на задното стъкло, стъклочистачки, вътрешно осветление и т.н.)
Педалите (покритие / гума) са безупречни – сравнете износването с показанието на
километража

Отделение на двигателя
да

не

Няма следи от масло или загуба на масло по двигателя
Нивото на маслото е в зададения обхват (проверете маслото и датата на смяна на
картончето за смяна на маслото)
Няма бяла пяна или филм на капачето за маслото (в противен случай уплътнението
на главата на цилиндъра е дефектно)
Маркучите, тръбопроводите и скобите са без дефекти (няма загуба на течност, няма течове)
Полюсите на акумулатора са чисти и не показват следи от оксидация
Зъбните ремъци са без разкъсвания (осведомете се, дали са били сменени)
Нивото на спирачната течност и охлаждащата вода са в изправност

Под автомобила
да

не

Спирачните дискове и накладки са в изправност
Спирачните маркучи и тръбопроводи не изпускат течност
Ауспухът е в изправност (ръждясване и плътност)
Амортисьорите не изпускат течност, не тракат
Нивото на спирачната течност и охлаждащата
вода са в изправност
Други места с ръжда и поправки

Бележки:

Това е примерен контролен списък за проверка при пробно каране, без претенции за пълнота. Със сигурност в отделни случаи е разумно
да се проверят и други места на автомобила - © 2009 AutoScout24 GmbH.

