
Név:

Cím:

Telefonszám:

Márka:

Típus:

Évjárat:

Km. óra állás:

Motorszám:

Alvázszám:

Rendben:

Csere / javít
/ beállít:

Ügyfél adatok Gépjármű adatok Jelmagyarázat

c igen c nem c igen c nem c igen c nem
Riasztóberendezés     Kerékőr           Karosszéria sérülés    Gumiabroncs         Rendszám

Fékpedál út / keménység      Fényszórók / tompított /helyzetjelző

Kézifék út / hatásosság      Irányjelzők / vészvillogó

Kormány holtjáték / kürt      Féklámpák / tolatólámpa

OBD visszajelző lámpák /  műszerfal visszejelzők    Ködfényszórók / köd zárófény

Ablaktörlő / intervallum kapcsoló / szélvédő mosó    Rendszámtábla világítás

Ablaktörlő lapátok állapota      Megjegyzés:

Szellőzés / fűtés / klíma / pollenszűrő

Utastér / kocsiszekrény      Világítás

Hűtőfolyadék szint       Hűtőfolyadék fagyáspont (min.: -30 °C)                 Hűtőfolyadék szivárgás

Szélvédő mosó folyadék szint       Szélvédő mosó folyadék fagyáspont (min.:-30 °C)                Motorolaj szivárgás

Akkumulátor elektrolit szint       Akkumulátor sav sűrűség (min.: 1,22 kg/l)                 Gumicsövek állapota

Motorolaj szint        Fékolaj szint / nedvesség tartalom (max.: 2 %)                Gyújtókábelek, gyertyák

Kuplung / kormányszervo olajszint      Motorolaj szűrő állapota                   Vezérlés

Levegőszűrő állapota       Kormány szervo olajszivárgás                  Megjegyzés:

Üzemanyagszűrő állapota      Ékszíjak állapota /feszessége / vezető görgők

Keréktárcsák szerkezeti épsége     Bal első                     Jobb első      Műszeres vizsgálat eredménye

Gumiabroncsok szerkezeti épsége    Bal hátsó                     Jobb hátsó     Lengéscsillapítók / elsők

Abroncs nyomások      A Meteor    Nyári gumi esetén: min.: 3 mm.    Lengéscsillapítók / hátsók

Rendellenes kopás vizsgálat    javaslata:              Téli gumi esetén: min.: 4 mm.     Rugók állapota

Gumiabroncsok / keréktárcsák   Abroncs profilmélység      Lengéscsillapítók

Fékpadi mérés eredménye

Mellső fékek        Hátsó fékek                  Tömítettség / bilincsek

Fékbetét vastagság       Fékbetét / fékpofa vastagság                Optikai állapot

Féktárcsa állapota       Féktárcsa / fékdob állapota                Rendszer felfüggesztése

Gumi fékcsövek állapota      Gumi fékcsövek állapota                Katalizátor / l. szonda

Fém fékcsövek állapota      Fém fékcsövek állapota                Kipufogó dobok

Fékolaj / féknyereg       Fékolaj szivárgás / munkahengerek               Megjegyzés:

Rögzítő fék       Kézifék bowden állapota

Fékrendszer                     Katalizátor / kipufogó rendszer

Kormánymű rögzítése, olajszivárgás     Tengelykapcsoló / holtjáték

Kormány összekötő gömbfejek      Nyomatékváltó rögzítettsége / olajszivárgás

Mellső lengőkarok / felfüggesztések     Kardántengely csapágyazása / kardánkeresztek

Mellső kerékagyak / holtjáték      Differenciálmű / hátsó tengely olajszivárgás

Mellső homokinetikus csuklók /gumiharangok     Kitámasztó rudak / perselyek / silent

Kitámasztó rudak / perselyek / silent     Fékerőszabályzó / elosztó / rudazat

Kanyarstabilizátor / rögzítés / silent      Hátsó kerékagyak / holtjáték

Toronycsapágy rögzítése, holtjáték      Hátsó lengőkarok / felfüggesztések / silent

Silent blokkok       Motortartó gumibakok

Dátum:    Vizsgálatot végezte:     Az ügyfél aláírása:

- Az TROST ingyenes szolgáltatása a teljes körű közlekedésbiztonsági és műszaki felülvizsgálat. A diagnosztikai lapon feltüntetett megállapítások megbontás nélküli vizsgálat 
  eredményei, melyek az Ön járművének aktuális (dátum szerinti) állapotát tükrözik.
- Rejtett hibákért, illetve csak megbontással járó állapotfelméréssel diagnosztizálható meghibásodásokért a TROST nem vállal felelősséget.
- Abban az esetben, ha vizsgálatunk közlekedésbiztonsági kockázatot jelentő hibát talált az Ön járművében, de Ön ennek tudatában javítás nélkül távozik szervizünkből – aláírásával 
  igazolja, hogy tájékoztatásunkat tudomásul vette, de a felelősséget átvállalva nem veszi igénybe a szükséges szolgáltatást.

Motortér

Futómű / hajtáslánc / erőátvitel

   Kenőanyagok:                         Szűrők:             Gyertyák:                  Ékszíjak:                  Fékalkatrészek:         Izzók:                  Ragasztás és tömítés:     

Ajánlott alkatrész márkák:

Partner szerviz


