
DosWeB#Aufo.
Somochody używone. Jokość gwoÍonlowono.

Wielopunktowo listo kontrolno

l. lnformocie o poieździe ideolerze

Nozwo deolero Numer deolero

Model Rok Kolor Przebieg

VIN Doio konlroli

lmię i noŻWisko techniko

l.I Dos WelłAuto' Woźne!

Jeśli któroś z odpowiedzi no nostępuiqce pytonio brzmi TAK,
pojozdu nie możno wprowodzić do progromU somochodów
użwvonych Dos WéllAUto.

lnformocie ogólne

|oK / l\lé

Czy numery VlN podony w dokumentoch i w somochodzie różniq się? m Ü
Czy poiozd mo zomontowone części, no których użycie nie zezwolił
Producent/lmporter pojozdu lub zostoł zmieniony (np' tuning)
w sposób, no który nie zezwolo Producent/lmporter poiozdu?

KonŤrolo wzrokowo (no podnośniku)

Czy widoczne sq powożne uszkodzenio nodwozio/ślody
wvoodków?

Czy widoczne sq powożne uszkodzenio lokieru?

Czy widoczne sq powożne uszkodzenio wnęlrzo?

Czy słyszolne sq nietypowe odgłosy silniko?
{silnik uruchomioć tylko z dołqczonym przewodem spoIĺnowym)

Czy widoczne sq nieszczelności silniko iskrzyni biegów?

Czy ukłod jezdny, homulce i ukłod wydechowy mojq wĺdoczne
uszkodzenio - czy ich ston budzj zostrzeżenio?

nn
a
a
n
[-J

[.J

n

a
a
n
m
n
a



ĚĚPšĘ
ššäĘnntrtrÜĹ]En

łđŕ=
ÉÉEE333đtrtrtrtrĹ]ÜnÜ
trnĹ]Ľ]nÜnE
aÜntrÜĽnĽÜtrtrilĽtrĽÜnÜÜnaÜaÜnÜnaĽÜnĽnÜnÜnEnaĽÜnĽaÜĽnnÜaÜanĽa

2. Konłrolo pod moskq silniko (ciqg dolszy)

32. Sprowdzić f iltr przeciwpyłkowy

l.2 Tesł dÍogowy

33. Sprowdz'ć poziom, slężen;e i(lon pýnU
chłodzqcego nnÜn34' Sprowdzić dziołonie wenlylotoro chłodzqcego
siInik, ieślĺ iest ľo wymogone

35' Sprowdzic wszysiki" po'y o'p'ręlu ĺlniko pod
kqlem ŻUżyc|o i nop'ężenio

3. oświełlenie
(sprowdzić dziołonie wszystkich śwloleł)

49' oí"i"ľl""i" p,'.d',ołu bogożo'"9o

4. Konfolo stonu nodwozio i wnęłrŻo

50' Sprowdzić szybę przedniq
5l. Sprowdzić szybę tylnq
52' Sprowdż plowq slronę
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19 Sprowdzić'dziolonie 5yslemU nowigocii
50lelllorne|' oprogroŤowonlo nowlgocy|nego

@
21' W slosownych przypodkoch, sprowdzić systeĺn

oudio-wideo i zobezpieczenio urzqdzeń i_.go
systemU' W lym cD/tUner/DVD/nośniki

22' Sprowdzić, czy wszystkie przyciski sq
kompleľne/obecne
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23. Test drogowy uwogi

l0' Sprowdzic homulce, w lyĺ dziołonie ABS

43. Kierunkowskozy boczne

48' Świoiło cofonio

konľrolo wzrokowo uszczelek

l.3 Wslępno oceno

ÜnnĽĽnÜÜntrtrnÜÜanTok NieanCzy uwożosz, że poiozd nodoie się do certyfikoc i?

]eśli nie, noleży powodomić Kierowniko serwisu iprocowniko
odpowiedziolnego zo progrom somochodów używonych'

leślitok, noleży kontynUoWoć kontrolę ĺ lislę kontrolnq
certytrKocjr.

l.4 Bodonio wstępne

Wykonoć test okumulotoro, podłqczyć do łôdôwônio w rozie
porrzeoy

Wydrukowoć wyniki dĺognoďyki i dołqczyć wydruk do
dokumentocii

ó1' Sprowdzić podsuÍilkę i osłony przeciwďoneczne
pod kqtem stonu' uszkodzenio irozdorć

ó2'@
przestrzeni bogożowei) pod kqtem sľonu
ĺrozdorć

ó3' spl.o*d.ić'..y 9"n *" ol'łod'iny peoołó*q
zniszczone/zużyle

ó4' Sprowdzrć ston/dziołonie okcesoriów
oryginolnych i nieoryginolnych
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ó5. Sprowdzlć dziołonie/regĺllocię drzwĺ i klomek

5. lnformocie ogólne
2. Kontrolo pod moskq silniko

24. Wykonoć test diognostyczny zo pomocqleslero
(przenieść ien element do,'lnformocie
ogólne", ieśli Wtyk iest wewnqtrz polozdU)

30' Sprowdzić dziołonie lmmobilizero
31. Sprowdzić dziołonie o|ormU, i-.ś|; iesÍ

Żomontowony

7o. Sprowdzić dziołonie świoieł drzwi



5. lnłormocie ogólne (ciqg dolszy)

75. spŕowdŻić eleklrycŻne lUsterko zewnętrzne
pod kqłem f unkcionowonio i pornieci

88' Sprowdzić moment obrolowy śrUb kół

92' Sprowdzić prowidłowe dziołonie
zobezpieczenio przed dŻiećmi

93. Sprowdzić dziołonie zopolniczki
94' Sprowdzić dziołonie zomko centrolnego

ó' Doĺno część poiozdu do wysokości Poso
95' Sprowdzić przednie oroŻ rylne klocki i lorcze

@d"
97 spowd'ćilyre,l,EńZĘńulec ręczny

104' Sprowdzić przewody homulcowe i inne pod
kqlem uszkodzeń, szczelności i sionu powłoki
ochronneloroz mocowon

l05' Sprowdzić omorlyzolory pod kqiem szczelności
]0ó' spĽĽ9:]ś!9! .!l9du]ľŽ!949ysgq
l07 spÍowdzić clęść,,,ewnęĺrzrq kotolizotoro pod

Kqrem uszKoozen
l08' Sorowdzić uklod Lierowniczy ood kotem

noomlernycn tuzow

7. 5prowdzić spód poiozdu no podnośniku
(cĺqg dolszy)

l09 Sprowdzić przegub UkłodU kierowniczego
110' Sprowdzić mocowonio Żowieszenio tylnego

i siobilizolorów poprzecznych
ll]'Sp--d''" pď"'" p.&qtem zuźy(io islocU

117 Sprowdzić nodwozie pod kqtem uszkodzeń
i zomontowonio zośleoek odoowielrzników
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98. sprowdŻić ston opon
99 Kierunel obroconio opon

Opony

Przednio lewo

Tylno lewo

Przednio prowo

Tylno prowo

Zoposowo

Ston

7. 5prowdzić spód poiozdu no podnośniku

10o. Sprowdzić słupki, belki poprzeczne i podwozie
pod kqtem uszkodzeń/wod

@
kqfem uszkodzeń/wodffi
pod kqłem sľonu i UsŻkodŻeń

1o3' Sprowdzić zbiornik poliwo i przewody
zosilojqce pod kqiem uszkodzeń isŻczelności

8. Pľzeglqd serwisowy

Nosiępny przeglqd serwisowy zgodny z zoleceniomi prodUcento Żo:

noipóźniei w dniU:

Iub przy przebiegu,

9. Podpisy

Podpis ĺechniko

Wszysĺkie pozycje zolnoczone joko.'Noprowione'' zostoły dol.łodnie
sp-owdzone i noprowione przez zoreiesľrowonego Technilo Dos WeltAuto
prŻy UżycIU orygjnolnych części zolwierdzonych w progromle Dos WehAulo'

Piéczęć

Pieczęć

Uwogo: Jeśli :ol ieś opony \'Vynogoiq wymiony' noleźy 7ows7_ô p.leslllegoa
zolec.ń podory(h w inslr Jllii obslugi' Ws(ozów(o:
Nopęd no cztery koło: No wszystkie cztery koło mUszq być zomoniowone opony
tego somego typu, Ínorki i z tym somym wzorem bieżniko'
Nopęd no dwo koło: Jeśli io możliwe koło noleĄ wymlenioć W poroch (no lei
somei osl)' No wszysikich rztere<h Lołoch nuszq b|ć lomo1lowone opory rodiolne
lego 50Ťego 'odloi,J' loznioru (obwód) l - noilepiéi - 7 tol im somyn^ bieżnikien'

Podpis kierowniko progromu somochodów używonych Pieczęć
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Woźne: Povq'ższe podpisy zoiwlerdzen o muszq być zlażone plzed
wplowodzeniem poiozdu do progromu certlikowonych poiozdóW Używonych

82' Sprowdź, czy w pojeŹdzie iest prowidłowo

Sprowdzić, czy linki homulco ręcznego sq

89. sprowdŻić i wyregulowoć cjśnienie



Uwogi techniko

Część Uwogi
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