ÜGYFÉL PÉLDÁNYA

21 PONTOS SZEZONÁLIS ÁTVIZSGÁLÁS A BIZTONSÁGOS AUTÓZÁSÉRT*
Alvázszám

Kilométeróra-állás

ELLENŐRZÉSI PONTOK

MEGFELELŐ

Műszaki vizsga érvényessége
NEM MEGFELELŐ

Következő kötelező szerviz esedékessége
MEGJEGYZÉS

ÁRAJÁNLAT

Ablakok, szélvédők és visszapillantó tükrök állapota
Karosszéria és fényezés állapota
Kuplungpedál működése
Kézifék működése
Kürt működése
Ablaktörlő lapátok állapota és működése, szélvédőmosó működése
Fényszórók, izzók és jelzőberendezések működése
Gumiabroncsok állapota, gumiabroncsnyomás ellenőrzése (pótkerék ellenőrzése vagy
defektjavító készlet felhasználhatósági idejének ellenőrzése)
Első fékek állapota: fékbetétek, féktárcsák, féknyergek és fékcsövek ellenőrzése
Hidraulikus rendszerek, csővezetékek (fék, klíma, hűtő stb.) olajteknő, váltó állapota és tömítettségük
Futómű és kormánymű állapota (holtjátékok, kopások stb.)
Gumiharangok állapota
Lengéscsillapítók, felfüggesztés állapota, tömítettsége
Kipufogórendszer és rögzítéseinek állapota
Segédberendezéseket hajtó szíjak állapota
Hűtőfolyadékszint
Fékfolyadékszint
Kormányszervo-olajszint
Motorolajszint
Akkumulátor állapota (Midtronics akkuteszter)
Rendszámtábla és rendszámkeret állapota
+ Hűtőfolyadék fagyáspontjának ellenőrzése**
Egyéb megjegyzések:

Dátum

Átvizsgálást végző személy aláírása

*A 21 pontos átvizsgálás szemrevételezéssel, megbontás nélkül, a listában meghatározott pontokon végzi a márkaszerviz. Ez az átvizsgálás nem helyettesíti a hatósági Műszaki Vizsgát és a „Gyárilag előírt időszakos
vizsgálatokat”. Az átvizsgálás azt ellenőrzi, hogy a kontrollpontokon a vizsgálat időpontjában van-e meghibásodás vagy sem, és nem vetíti előre az adott pontok és/vagy a jármű bármely más alkatrészének, berendezésének
későbbi meghibásodási eshetőségét. Az átvizsgálás során az átvizsgálást végző szakember a műszerfalon kijelzett adatokat (pl. kilométeróra-állást) és a gépjármű hivatalos papírjaiban rögzített adatait tekinti irányadónak,
azok hitelességét nem ellenőrzi.
**A hűtőfolyadék fagyáspontját csak a téli átvizsgálás CO993501 - fixdíjcsomag keretében kell ellenőrizni.

Márkaszerviz bélyegzője

MÁRKASZERVIZ PÉLDÁNYA

21 PONTOS SZEZONÁLIS ÁTVIZSGÁLÁS A BIZTONSÁGOS AUTÓZÁSÉRT*
Alvázszám

Kilométeróra-állás

ELLENŐRZÉSI PONTOK

MEGFELELŐ

Műszaki vizsga érvényessége
NEM MEGFELELŐ

Következő kötelező szerviz esedékessége
MEGJEGYZÉS

ÁRAJÁNLAT

Ablakok, szélvédők és visszapillantó tükrök állapota
Karosszéria és fényezés állapota
Kuplungpedál működése
Kézifék működése
Kürt működése
Ablaktörlő lapátok állapota és működése, szélvédőmosó működése
Fényszórók, izzók és jelzőberendezések működése
Gumiabroncsok állapota, gumiabroncsnyomás ellenőrzése (pótkerék ellenőrzése vagy
defektjavító készlet felhasználhatósági idejének ellenőrzése)
Első fékek állapota: fékbetétek, féktárcsák, féknyergek és fékcsövek ellenőrzése
Hidraulikus rendszerek, csővezetékek (fék, klíma, hűtő stb.) olajteknő, váltó állapota és tömítettségük
Futómű és kormánymű állapota (holtjátékok, kopások stb.)
Gumiharangok állapota
Lengéscsillapítók, felfüggesztés állapota, tömítettsége
Kipufogórendszer és rögzítéseinek állapota
Segédberendezéseket hajtó szíjak állapota
Hűtőfolyadékszint
Fékfolyadékszint
Kormányszervo-olajszint
Motorolajszint
Akkumulátor állapota (Midtronics akkuteszter)
Rendszámtábla és rendszámkeret állapota
+ Hűtőfolyadék fagyáspontjának ellenőrzése**
Egyéb megjegyzések:

Dátum

Átvizsgálást végző személy aláírása

*A 21 pontos átvizsgálás szemrevételezéssel, megbontás nélkül, a listában meghatározott pontokon végzi a márkaszerviz. Ez az átvizsgálás nem helyettesíti a hatósági Műszaki Vizsgát és a „Gyárilag előírt időszakos
vizsgálatokat”. Az átvizsgálás azt ellenőrzi, hogy a kontrollpontokon a vizsgálat időpontjában van-e meghibásodás vagy sem, és nem vetíti előre az adott pontok és/vagy a jármű bármely más alkatrészének, berendezésének
későbbi meghibásodási eshetőségét. Az átvizsgálás során az átvizsgálást végző szakember a műszerfalon kijelzett adatokat (pl. kilométeróra-állást) és a gépjármű hivatalos papírjaiban rögzített adatait tekinti irányadónak,
azok hitelességét nem ellenőrzi.
**A hűtőfolyadék fagyáspontját csak a téli átvizsgálás CO993501 - fixdíjcsomag keretében kell ellenőrizni.

Márkaszerviz bélyegzője

