Rendszám
GÉPJÁRMŰ ÁLLAPOTFELMÉRŐLAP
Gépjármű azonosító paraméterek
Gyártmány:
Forgalomba helyezés:
Alvázszám:
Hengerűrtartalom:
Kivitel:
Km számláló állás:

Típus:
Gyártási év:
Motorszám:
Teljesítmény:
Szín:
Váltó típusa: Automata

Mechanikus 

Dokumentumok
Forgalmi engedély:
Van  Nincs  Érvényesség dátuma:
Szervizkönyv: Van  Nincs Vezetve: Igen  Nem  Utolsó szerviz:………………km
Felszereltség és tartozékok:
Klíma: digit  manuális
Szervókormány:
Központizár:
Elektromos ablak:
db
Fűthető ülés:
db
Elektromosan állítható ülés:
Ködfényszóró:
Tetőablak:
Navigáció
Rádiómagnó ; Rádió-CD 
Rádió antenna:
Szőnyegek:
Tetőcsomagtartó / tetősín:

ABS:
Légzsák:
db
Elektromos tükör:
Fűthető szélvédő:
Bőr ülés:
Tempomat:
Tolatóradar:
ESP:
Van  Nincs  Típusa: ………………………..
Kódja:…………………………
Van  Nincs  Beépített 
Szövet …….. db; Gumi: ……… db
Vonóhorog:
Van  Nincs 
Van  Nincs 

Egyéb:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Rendszám
Kötelező tartozékok:
Mentődoboz:
Elakadásjelző háromszög:
Izzókészlet:
Emelő:

Van 
Van 
Van 
Van 

Nincs 
Nincs 
Nincs 
Nincs 

Bontott: Igen  Nem 
Hiányos: Igen  Nem 
Kerékkulcs: Van  Nincs 

Tisztasági állapot:
Külseje:
Utastér:
Ülés-kárpitozás:
Csomagtér:
Motortér:
Egyéb megjegyzés:

Tiszta
 Szennyezett: Enyhén  Erősen 
Megfelelő  Szennyezett: Enyhén  Erősen 
Megfelelő  Szennyezett: Enyhén  Erősen 
Kiégetett  (**) (**)
Hol:
Megfelelő  Szennyezett: Enyhén  Erősen  Nem ellenőrizhető 
Megfelelő  Szennyezett: Enyhén  Erősen 

…………………………………………………………….
Fényezés:
Megfelelő  Szennyezett: Enyhén  Erősen 
A gépkocsi külseje szennyezett, a fényezés állapota nem megállapítható 

Műszaki állapot:
Motor megbontás nélküli
szemrevételezéses vizsgálata:
(környezetvédelmi műszeres
vizsgálatot nem tartalmaz)
Megjegyzés:
Váltó megbontás nélküli
szemrevételezéses vizsgálata:
Megjegyzés:
Tengelykapcsoló állóhelyben
történő működés ellenőrzés:
Megjegyzés:
Tengelykapcsoló hidraulika
rendszer szemrevételezéses
vizsgálata:
Megjegyzés:

önindító indítja a motort
Igen – nem

Rendszám
Világítóberendezések (külső,
belső) működésének ellenőrzése
Megjegyzés:
Utastér hűtésének, fűtésének és
kezelőszerveinek
szemrevételezéses vizsgálata. (a
vizsgálat műhely körülmények közt
történik, a vizsgálatnak nem része a
hűtőrendszer üzemi hőfokra történő
felmelegítése)

az alacsony külső hőmérséklet miatt
a klímarendszer működése nem
ellenőrizhető

Megjegyzés:
Gyújtás ráadása után műszerfalon
látható gyári műszerek, gyári
visszajelző lámpák, hibaüzenetek,
szemrevételezéses vizsgálata
Megjegyzés:

Egyéb:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..
Klímarendszer műhely körülmények
közti szemrevételezéses vizsgálata
(a vizsgálat nem terjed ki a
klímarendszer töltöttségének,
nyomásának ellenőrzésére)
Megjegyzés:
Fékbetétek, féktárcsák, fékcsövek
megbontás nélküli
szemrevételezéses vizsgálata.
Műszeres fékhatás mérés (mérési
eredmény csatolandó)
Megjegyzés:

fékbetétek, tárcsák állapota
cserére szorul

Rendszám
Futómű, kormánymű, megbontás
nélküli szemrevételezéses, emelőn
történő vizsgálata (a gépkocsi üzemi
körülmények közti vezethetőségének
vizsgálatát nem tartalmazza)
Megjegyzés:
Lengéscsillapító emelőn történő
megbontás nélküli
szemrevételezéses vizsgálata
Műszeres lengéscsillapító mérés
(mérési eredmény csatolandó)
Megjegyzés:
Hűtőrendszer tömítettségének
motortérben történő megbontás
nélküli szemrevételezéses
vizsgálata

Megfelelő

Elektromos rendszer ellenőrzése,
mely a következő elemek
vizsgálatát foglalja magába
(alkalmazható tétel aláhúzandó):
központi zár,
elektromos ablakok,
fűthető ülések,
tolatóradar,
rádió, hangfalak,
tetőablak,
elektromos tükör(fűtését nem ell.),
elektromos ülés,
ablaktörlő (első, hátsó)
ablaktörlő lapát állapota
Akkumulátor és töltés ellenőrzés
(műszeres vizsgálat)
Megjegyzés:

fagyálló mérés eredménye
Megjegyzés:

M

akkumulátor töltésre / cserére
szorul

Rendszám

Gumiabroncsok és keréktárcsák:
Nyári  Téli 

Autón lévő abroncsok:
Gumiabroncsok gyártmánya:

Pótkerék:
Keréktárcsa:
Keréktárcsa, gumiabroncs állapota:
(a vizsgálat során a keréktárcsa
kiegyensúlyozatlanságát nem tudjuk
megállapítani)

Vegyes 

……………………………………… u.a. mind: Igen 
Nem  (***)
(***) Eltérés: JE  JH  BE  BH 
Többi abronccsal megegyező: Igen  Nem  Mankó 
Hiányzik 
Lemez  Könnyűfém  Vegyes 
Hol:
………………………………….
profil mélység, sérülés van e rajta
BE… JE… BH…. JH….

Egyéb megjegyzések az állapotvizsgálattal kapcsolatban:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

Rendszám

Szemrevételezéssel megállapítható sérülések, karcolások, hiányok (X jelölés + szöveges
megjegyzés):
A külső elemek fényezésének vastagságát az elemre rá kell írni. Az elemen látható sérülést jól
láthatóan fel kell tüntetni (pl.: 5cm-es mély karcolás)

Bal oldal

Jobb oldal

Hátul

Elől

Rendszám
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megrendelt átvizsgálás megbontást nem tartalmaz, és a
megbízás csak olyan vizsgálatokra terjed ki, amelyeket műhely-körülmények között el lehet
végezni, meg lehet vizsgálni, emiatt a gépkocsinak előfordulhatnak olyan rejtett hibái,
melyeket megállapítani ezzel a vizsgálattal nem lehet. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a
festékvastagság vizsgálat csak a gépkocsi külső elemeire terjed ki, a mérés nem tartalmazza a
gépkocsi fém alváz elemeinek, a motortér belső részében található lemez felületeknek, a
kárpitok alatti (csomagtérben sem) fém elemek vizsgálatát.
A gépkocsi karosszériájának vizsgálata nem terjed ki arra, hogy a gépkocsi szerkezeti
fényezett fém elemein történt e korábban bárminemű javítás.
A gépkocsi aktív és passzív biztonságtechnikai berendezéseinek (pl.: ABS, EPS, tempomat,
légzsákrendszer ..stb.) működésére az állapotvizsgálat nem terjed ki.
A műszeres környezetvédelmi vizsgálat nem része az állapotvizsgálatnak.
A fűtőt szélvédő műhely körülmények közt történő vizsgálatánál nem megállapítható, hogy
minden fűtőszál megfelelően működik e.
A gépkocsi eső és fényérzékelőjének, navigáció, CD/DVD/MP3 meghajtójának, telefon
kihangosítójának, vonóhorog bekötésének vizsgálatát nem tartalmazza az állapotvizsgálat.
Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a gépkocsi állapotáról fényképes dokumentáció készüljön.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben nem tulajdonosa/üzembentartója a gépjárműnek,
úgy az átvilágítási munkák megkezdéséhez a tulajdonos/üzembentartó írásbeli hozzájárulása
szükséges.
Egyéb megjegyzések:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………
Ajánlati ár
(bruttó)
Dátum:

HUF

_______________________________

Állapotfelmérést végezte: ________________________

______________________________
Értékesítő / Munkafelvevő

______________________________
Gépkocsi
tulajdonosa vagy annak megbízottja

