Garantiforsikring – ark til inspektion af alle brugte køretøjer før salg.
Dato:

Køretøjets mærke:

Køretøjets model:

Registreringsnummer:

Køretøjets farve:

Stelnummer:

Dato for sidste service:

Kilometerstand:

Fuld service historik:

Ja
Nej

-

Hvis ja, og køretøjet er indenfor 3 måneder eller 5.000 km til næste service eftersyn
skal køretøjet serviceres før salg/levering.
Hvis nej, og køretøjet er indenfor 6 måneder eller 10.000 km til næste service eftersyn
skal køretøjet serviceres før salg/levering.
Hvis nej og næste serviceeftersyn, jf. fabrikantens anbefalinger, er overskredet, skal et
grundigt hovedserviceeftersyn udføres før køretøjet kan handles eller overdrages.

De følgende kvalitetskontroller skal udføres på alle køretøjer før salg/levering kan findested.
Udfyld med følgende i alle felter:
Kontrolleret og virker
tilfredsstillende



Fejl eller mangler skal udbedres

A

Ikke relevant for køretøjet

N

Olie og smøremidler
1. Motorolie
2. Gearkasse & transmissions olie
3. Servostyrings væske
4. Manuelt gearskifte virke upåklageligt Bremsevæske
5. Koblingsvæske
6. Kølervæske stand samt blandingsforhold
7. Sprinklerbeholder
8. Brændstofsystemslækager
9. Front & bagaksle olie
10. Affjedringssystem
11. Kølervæske koncentration testet til ….. % styrke
12. Væskestand i kølesystemer

Vejtest og funktionstest
26. Gear vælger går i ‘P’ & ‘N’ indstilling uden hindringer
27. Automatisk gearskifte samt ”Kick down” funktion
28. Kobling
29. 4 hjulstrækfunktion
30. Turbo tryk måling
31. Fartpilot
32. Støjdæmpere / affjedringssystem / lækager
33. Styrtøj
34. Pedal/Håndbremse effektivitet
35. ABS System
36. sikkerhedsseler
37. Trip Computer / stemme systemer
38. Varme / frisklufts system
39. Aircondition system front & bag (zoner)
40. Alle instrumenter og kontakter
41. Styrtøj og sporing

Mekanisk funktionstest
13. Koblingspedal
14. Gaspedal
15. Brændstofs dæksel
16. Bremsepedal samt frigang
17. Håndbremse
18. Ratlås
19. Manuel nedrulning af vinduer
20. Manuel justering af sidespejle
21. Manuel åbning af soltag
22. Justering af sæde(r)
23. Åbning af fronthjem/bagklap samt sikkerhedskrog (fronthjelm)
24. Kontrol af dørlåse inklusiv børnelås
25. Kontrol af nøgle i alle låse

Elektronisk funktionstest
42. Blæsermotor(er) – alle hastigheder
43. Advarselslamper i instrumentbord
44. Elektroniske vinduessystemer
45. Elektroniske soltagssystemer
46. Horn
47. Elektroniske dør og sidespejlskontakter
48. Audiosystem(er)
49. Centrallås System
50. TV / Satellit navigation system / DVD
51. Alarm system

Yderligere kommentarer:

Serviceteknikers underskrift:

Kilometerstanden, som er udfyld i ovenstående, er korrekt og i overensstemmelse med kilometertælleren, udtrykket ”antal kørte kilometer” angiver at vi ikke
nødvendigvis kan bekræfte antallet af kørte kilometer som værende de i kilometertælleren anførte kilometer.

