
PROTOKÓŁ KONTROLNY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU

DANE POJAZDU
Marka, model, wersja  

VIN Numer rejestracyjny

Stan licznika [mil] Rok produkcji

Badanie techniczne Polisa OC

JAZDA TESTOWA

1 Uruchamianie / wyłączanie silnika
2 Sprzęgło / przełączanie biegów
3 Przyspieszenie / prowadzenie / wyrównanie kierownicy
4 Działanie wskaźników / kontrolek
5 Działanie wycieraczek / ogrzewania / chłodzenia
6 ESP / ABS / Hamulec zasadniczy / pomocniczy
7 Brak nieprawidłowych dźwięków pracy silnika / wydechu
8 Brak nieprawidłowych dźwięków pracy nadwozia
9 Brak nieprawidłowych dźwięków pracy zawieszenia

NA ZEWNĄTRZ POJAZDU

10 Stan powłoki lakierniczej / pasowanie elementów nadwozia

11 Uszczelki / zderzaki / listwy: poprawne mocowanie, brak widocznych uszkodzeń

12 Oświetlenie zewnętrzne
13 Ramiona i pióra wycieraczek
14 Szyby / lusterka
15 Lampy przód / tył / bok
16 Klamki / zamki / zawiasy drzwi i pokryw
17 Brak śladów zacieków / wilgoci
18 Koła / felgi / kołpaki: brak widocznych uszkodzeń

MECHANIKA

19 Silnik / osprzęt: brak widocznych wycieków
20 Układ chłodzenia
21 Układ kierowniczy
22 Układ przeniesienia napędu
23 Układ wydechowy
24 Układ zasilania
25 Układ hamulcowy
26 Układ elektryczny
27 Zawieszenie przednie
28 Zawieszenie tylne

WEWNĄTRZ POJAZDU

29 Kluczyki / zamki / klamki
30 Siedzenia / kanapa / pasy bezpieczeństwa
31 Poduszki powietrzne / napinacze pasów bezpieczeństwa
32 Dźwignie, przyciski / pokrętła
33 Tapicerka / wykładziny / plastiki / schowki / rolety
34 System radio / navi
35 Ogrzewanie / chłodzenie / AC
36 Okna / lusterka / szyberdach / oświetlenie wnętrza

X
X

Jazdę próbną przeprowadzono w warunkach miejskich oraz na trasie szybkiego ruchu

Ocenę pojazdu przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne pojazdu. Nie prowadzono
badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej pojazdu.
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WAŻNE WAŻNA

OK. NIE OK.
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UWAGI
2 Ciężka praca pedału sprzęgła
3 Kierownica skręcona o kilka stopni podczas jazdy na wprost
4 Komunikat check engine
6 Znaczna różnica w sile hamowania kół tylnej osi

12 Pęknięty klosz PP lampy przeciwmgielnej.
13 Sparciałe pióro prawej przedniej wycieraczki
15 Brak tylnego oświetlenia przeciwmgielnego
16 Niesprawne ograniczniki drzwi, zużyte amortyzatory klapy bagażnika
18 Niewielkie uszkodzenia felg. Opona koła dojazdowego 14 letnia
19 Niewielkie wycieki oleju z jednostki napędowej
23 Brak katalizatora spalin
24 Sporadyczne szarpanie podczas pracy na LPG
29 1 dostępny kluczyk (z niewielkim uszkodzeniem)
30 Nie działa wzdłużna regulacja fotela pasażera
32 Uszkodzony moduł sterowania szybami (drzwi kierowcy)
33 Niewielkie ślady zacieków na podsufitce, wytarty wieniec koła kierownicy
36 Nie działa sterowanie szybą w drzwiach TL

KONTROLA POWŁOKI LAKIERNICZEJ

Zarysowania na obudowach lusterek zewnętrznych

Niewłaściwe pasowanie zderzaka przedniego oraz szyberdachu

Ślady korozji na bocznych elementach wewnętrznych w komorze bagażn.

Uszkodzone zewnętrzne listwy oddobne drzwi (podszybia)

Brak lewego odblasku w zderzaku tylnym

Uszkodzone wewnętrzne lusterko wsteczne

Liczne ślady demontażu elementów nadwozia

Liczne zarysowanie powłoki lakierniczej na całym nadwoziu

          uszkodzony lakier          uszkodzona karoseria          korozja

Maska Bagażnik

Zderzak P Zderzak T

Błotnik PP Błotnik TL

Drzwi PP Drzwi TL

Drzwi TP Drzwi PL

Błotnik TP Błotnik PL

Słupki P Słupki L

Próg P Próg L

Pas T Dach

10 - 50 10 - 50

tworzywo sztuczne zabudowany

zabudowany 210 - 280

240 - 330 200 - 1250

350 - 1980 160 - 230

300 - 990 190 - 260

240 - 860 220 - 1000

tworzywo sztuczne tworzywo sztuczne

290 - 1860 240 - 1520

Odprysk na szybie czołowej (poza polem widzenia kierowcy)

Uszkodzona naklejka z numerem rejestracyjnym (szyba przednia)

Mało profesjonalne lakierowanie niektórych elementów karoserii

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Uszkodzone mocowanie nakładki prawego progu

Liczne ślady pękającej powłoki lakierniczej (szpachla)

Załamanie podłogi w przestrzebi bagażowej

Brak sztywnej wykładziny podłogi w bagażniku
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PODSUMOWANIE

37 Pojazd po naprawch blacharsko - lakierniczych
38 Pojazd wymaga napraw blacharsko - lakierniczych
39 Pojazd wymaga napraw mechanicznych
40 Pojazd wymaga prania tapicerki
41 Pojazd wymaga renowacji powłoki lakierniczej

POZOSTAŁE INFORMACJE

42 Ostatnia wymiana oleju silnikowego
43 Ostatnia wymiana napędu rozrządu

Warszaw a, dnia: 2019-09-11

Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Dokument nie zawiera ekspertyzy stanu technicznego pojazdu i za taką nie może być uznawany

SKAUT Auto Park podczas oględzin poza specjalistycznym warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu.
W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność.
Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w dokumencie.
Odbiór pojazdu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do jego stanu technicznego.

SKAUT AUTO PARK

sierpień 2019
brak danych

Zawarte w niniejszym dokumencie informacje służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Dokument nie może być zatem traktowany
jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opis towaru ani zapewnienie w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca
2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość
powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem
będącym w posiadaniu SKAUT Auto Park. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić

X
X

X

TAK NIE

X
X
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