ÁLLAPOTLAP
- műszaki Gyártó:_____________________________________ Típus: _____________________________________
Kilométeróra állása: __________________ Km,

Forgalmi rendszám: ____________________________

Alvázszám: __________________________________ Motorszám: ________________________________
Jármű tulajdonjoga:
Ajtók száma:

magán

5 ajtó

cabrio

céges

4 ajtó

platós

Jármű fajtája:

3 ajtó

zárt furgon

személygépjármű

Kivitel:

lépcsőshátú

zárt furgon, körbe ablak

tehergépjármű
ferdehátú

szimplakabin

coupe
duplakabin

egyéb: ______________________________ Szállítható személyek száma: ___________ fő
Hengerűrtartalom: _______________cm3
Üzemanyag:

benzin

diesel

Teljesítmény: ___________

gáz

elektromos

hybrid

kW

vagy

LE

egyéb: ______________

Gyártási év:______________ Első forgalomba helyezés: __________ év _____________hó _________nap
Első magyarországi forgalomba helyezés: __________ év _____________hó _________nap
Sebességváltó fajtája:

mechanikus

automata

egyéb: ________ fokozatok száma: _____ +R

Műszaki vizsga érvényessége: __________ év _____________hó _________nap
A jármű állapota:

újszerű

megkímélt

korának megfelelő

nem megfelelő

Gumiabroncsok állapota:

újszerű

megfelelő

elhasznált

Tengelykapcsoló állapota:

megfelelő

csúszik

Motorolaj szint:

Fékek állapota: első fék:

megfelelő

cserét igényel

hátsó fék:

megfelelő

cserét igényel

Fékolaj szint:

megfelelő

.alacsony

Hűtőfolyadék szint:

megfelelő

alacsony, fagyáspont _________ oC

első futómű:

megfelelő

felújítást igényel, alkatrész neve, állapotának leírása: ________________

_______________________________________________________________________________________
hátsó futómű:

megfelelő

felújítást igényel, alkatrész neve, állapotának leírása:_________________

_______________________________________________________________________________________

ÁLLAPOTLAP
- rétegvastagság mérés -

ÁLLAPOTLAP
- felszereltség Műszaki felszereltség
fedélzeti komputer

fűthető tükör

immobiliser

napfénytető

vonóhorog

könnyűfém felni

indításgátló

tempomat
összkerékhajtás

Kényelmi felszereltség
elektromos ablak

elektromos tükör

fűthető ülés

bőr belső

állítható kormány

szervokormány

plüss kárpit

ülésmagasság állítás

középső kartámasz elől

középső kartámasz hátul

fűthető szélvédő

vezető oldali deréktámasz

ülésfűtés

hűthető kesztyűtartó

állófűtés

központi zár

állítható hátsó ülések

multi funkciós kormánykerék
Biztonsági felszereltség
ABS (blokkolásgátló)

ASR (kipörgés gátló)

ESP (menet stabilizáló)

fékasszisztens

EBD/EBV (elektromos fékerő elosztó)

vezetőoldali légzsák

utas oldali légzsák

oldal légzsák

hátsó oldal légzsák

függönylégzsák

térd légzsák

esőszenzor

rablás gátló

indításgátló

sebességváltó zár

xenon fényszóró

riasztó

tolatókamera

tolatóradar

kanyarkövető fényszóró
Multimédia
rádiós magnó

cd-s autórádió

MP3 lejátszás

USB csatlakozó

AUX csatlakozó

erősítő

CD tár

TV

GPS (navigáció)

távirányító

Iphone/Ipod csatlakozó

erősítő kimenet
tetőmonitor

fejtámla monitor

Vizsgálatot végző márkaszerviz neve _____________________________________
Vizsgálat ideje ____________év______________hónap____________ nap

Vizsgálatot végző szakember neve ______________________________ aláírás _____________________________

_______________________________
Márkaszerviz
Pecsét, aláírás

