Lista kontrolna samochodu „117 punktów”
Parametry ogólne
Tak

Nie
Nie dotyczy

Dokumentacja samochodu
Samochód jest wyposażony w komplet dokumentów, w tym :
o
Dokumenty niezbędne do zarejestrowania samochodu
o
Instrukcja obsługi
o
Książka serwisowa
o
Homologacje na akcesoria, które wymagają rejestracji (jeśli występują)
Gwarancja na okres minimum 12 miesięcy w raz z jej warunkami
Czystość
Samochód jest czysty z zewnątrz, łącznie z podwoziem i komorą silnika
Wszystkie elementy wyposażenia wnętrza są czyste i w odpowiednim
stanie do wieku i przebiegu samochodu :
o
Dywaniki
o
Fotele
o
Schowki i uchwyty na napoje
o
Schowek w desce rozdzielczej
o
Bagażnik

Tak

Nie
Nie dotyczy

Parametry mechaniczne

Zamki
Samochód posiada komplet kluczyków

Tak

Nie

Nie
dotyczy

Nadwozie

Zamek centralny i system otwierania pokrywy bagażnika są sprawne

Nadwozie jest bez uszkodzeń wymagających naprawy

Kluczyk komfortowy jest sprawny

Lusterka, dach uchylny są bez uszkodzeń

Lusterka
Regulacja i ogrzewanie (jeśli istnieje) lusterek bocznych są sprawne

Mechanizmy drzwi, bagażnika, pokrywy silnika i wlewu paliwa działają prawidłowo

System składania lusterek bocznych (składanie manualne albo elektryczne)
działa poprawnie

Elementy nadwozia są spasowane prawidłowo i szczeliny między nimi są równe

Fotele

Osłona zdejmowanego haka holowniczego jest właściwie zamocowana w nadwoziu

Regulacja foteli i kanapy jest sprawna

Kabriolet/roadster : dach i osłona przeciwwiatrowa zamykają i otwierają się
prawidłowo

Mechanizm ustawienia podłokietnika jest sprawny (jeśli występuje)
Podłokietnik jest w dobrym stanie

Układ hamulcowy

Pasy bezpieczeństwa działają prawidłowo

Wszystkie hamulce są sprawne

Mechanizm regulacji wsparcia kręgosłupa jest sprawny (jeśli występuje)

Tarcze i klocki hamulcowe są oryginalne nie wykazują nadmiernego zużycia

Podgrzewanie foteli jest sprawne (jeśli występuje)

Przewody hamulcowe są bez śladów wycieków/uszkodzeń/ załamań/korozji

System klimatyzacji foteli jest sprawny (jeśli występuje)

Poziom płynu hamulcowego jest prawidłowy

System pamięci ustawienia forteli jest sprawny (jeśli występuje)

Hamulec postojowy i asystent postojowy jest sprawny

Popielniczka opróżniona, w razie potrzeby wymieniona na nową
Historia serwisowa
Wykonano wyznaczone czynności obsługi technicznej zgodnie z
harmonogramem przeglądów
Wykonano akcje serwisowe zgodnie z zaleceniami producenta
Przeprowadzono diagnostykę komputerową
Wykonano niezbędne naprawy
Wnętrze
W samochodzie znajduje się apteczka pierwszej pomocy z nieprzekroczoną datą
ważności
Trójkąt ostrzegawczy, zestaw narzędzi i podnośnik są przechowywane w
odpowiedni miejscu

Mechanizm składania oparcia tylnej kanapy jest sprawny
Schowki
Schowki zamykają się i blokują prawidłowo
Mechanizm przytrzymywania kubków w uchwytach działa prawidłowo
Szyby

Klimatyzacja
Systemy ogrzewania/wentylacji/chłodzenia działają prawidłowo
Filtr przeciwpyłkowy został wymieniony zgodnie z zaleceniami producenta
Ogrzewanie postojowe działa prawidłowo (jeśli istnieje)
Zdalne sterowanie ogrzewaniem postojowym działa prawidłowo (jeśli istnieje)

Wszystkie szyby są w dobrym stanie

Silnik

Osłony przeciwsłoneczne są sprawne

Sprawdzono silnik spalinowy i układ paliwowy pod kątem szczelności

Ogrzewanie szyb działa prawidłowo

Poziom oleju silnikowego jest prawidłowy

Dach uchylny działa prawidłowo (jeśli występuje)

Silnik uruchamia się prawidłowo w każdym zakresie temperatur

Kurtyny przeciwsłoneczne manualne /elektryczne działają prawidłowo (jeśli
występują)

Silnik pracuje prawidłowo w każdym zakresie obrotów/ obciążeniu

Oświetlenie wnętrza
Sprawdzono działanie oświetlenia w drzwiach

Bagażnik

Sprawdzono działanie oświetlenia w osłonach przeciwsłonecznych

Oświetlenie przestrzeni bagażowej działa prawidłowo

Sprawdzono działanie podświetlenie schowka w desce rozdzielczej

Zdalne / bezdotykowe otwieranie klapy bagażnika działa prawidłowo (jeśli
istnieje)

Sprawdzono działanie oświetlenia Ambiente (jeśli występuje)

Hak holowniczy jest sprawny (jeśli istnieje)

Sprawdzono działanie oświetlenia listew progowych (jeśli występuje)

System szyn, uchwytów i mocowań w przestrzeni bagażowej jest sprawny
(jeśli istnieje)

Sprawdzono system SRS/ poduszek powietrznych
System e-call ( SOS) działa poprawnie ( jeśli występuje )

Silnik pracuje prawidłowo na biegu jałowym
Układ wydechowy działa prawidłowo (łącznie z katalizatorem)
Układ chłodzenia silnika jest szczelny i działa prawidłowo
Poziom płynu chłodzącego w układzie jest prawidłowy
System START-STOP działa prawidłowo (jeśli istnieje)
Płyn AdBlue został uzupełniony do pełna (jeśli istnieje)
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Tak

Nie
Nie dotyczy

Światła

Tak

Nie
Nie dotyczy

Wycieraczki i spryskiwacze

Tak

Nie
Nie dotyczy

Infotainment i systemy wspomagające
Poprawnie działające systemy: Interfejs Audi Music, tuner AM/FM, odtwarzacz
CD/DVD, SD, i głośniki

Wszystkie światła zewnętrzne są bez widocznych uszkodzeń

Pióra wycieraczek są w w dobrym stanie

Wszystkie światła zewnętrzne działają prawidłowo

Wycieraczki działają prawidłowo w każdym trybie / zakresie prędkości

Podświetlenie tablicy rejestracyjnej działa prawidłowo

Uzupełniono płyn w zbiorniku spryskiwaczy

Światła mijania są ustawione są prawidłowo

Dysze spryskiwaczy ustawione są prawidłowo

Mechanizm spryskiwaczy reflektorów działa prawidłowo

Koła

Zespół napędowy

Obręcze kół bez widocznych uszkodzeń

Brak wyświetlanych ostrzeżeń

Układ napędowy działa prawidłowy

Ciśnienie w oponach zgodne z zaleceniami producenta, stan i głębokość bieżnika w
normie

Elementy obsługowe działają poprawnie

Skrzynia biegów nie ma śladów wycieków
Śruby kół dokręcone momentem zgodnym z zaleceniami producenta
Sprzęgło / sprzęgła działają prawidłowo
Parametry jezdne opon są zgodne z zaleceniami producenta
Sterowanie w trybie manualnym i automatycznym działa prawidłowo
Doposażenie w oryginalne akcesoria Audi

Odpowiednie ciśnienie jest w kole zapasowym / zestaw naprawczy ma wystarczający
okres przydatności do użytku

System połączenia ze smartfonem i ładowania są sprawne, dane bluetooth
poprzednich użytkowników zostały skasowane
System wspomagania parkowania w zakresie dźwięku i obrazu działa prawidłowo
Kokpit

Język/ zegar/ data ustawione prawidłowo
Sygnał dźwiękowy (klakson) działa prawidłowo
Oświetlenie i wszystkie funkcje oświetlenia konsoli i kokpitu działają poprawnie
Wyświetlacz head-up działa poprawnie (jeśli istnieje)
Dane

Sprawdzono możliwość doposażenia w oryginalne akcesoria Audi i
przygotowano ofertę

System kontroli ciśnienia w oponach został odpowiednio ustawiony do wymaganego
ciśnienia w zamontowanych oponach

Podwozie

g-tron

Profil użytkownika głównego został usunięty (jeśli istnieje)

Elementy zawieszenia : wahacze, drążki, amortyzatory, łączniki
sprawdzono pod kątem szczelności i luzów

Wszystkie elementy instalacji gazowej g-tron łącznie z przewodami są szczelne

Dane / konta myAudi poprzednich użytkowników zostały usunięte

Elementy elektroniczne

Sprawdzono możliwość doposażenia w dodatkowe usługi Audi Connect / Functions on demand

Akumulator

Przygotowano do aktywacji konta nowego klienta w aplikacji myAudi lub Audi Plug&Play

Akumulator rozruchowy jest naładowany do wymaganych wartości

Zainstalowano Audi connect Data Plug (tylko w przypadku samochodów nie
wyposażonych fabrycznie w Audi Connect)

Pozostałe elementy podwozia m.in. : drążek kierowniczy,
końcówki, przeguby sprawdzono pod kątem luzów i szczelności
Podczas jazdy nie występują żadne nietypowe odgłosy lub
wibracje
Układ kierowniczy

Audi Connect

e-tron i PHEV
Status danych

Koło kierownicy jest ustawione w prawidłowej pozycji do jazdy na wprost

Stan baterii wysokiego napięcia został sprawdzony i znajduje się w dopuszczalnym
zakresie żywotności

Układ kierowniczy działa poprawnie podczas jazdy

Przewód ładowania znajduje się na swoim miejscu i jest w pełni sprawny

System nawigacji

Regulacja kolumny kierownicy działa prawidłowo

Wtyczka do ładowania w pełni sprawna

System nawigacji został zaktualizowany (jeśli istnieje)

Przywrócono ustawienia fabryczne we wszystkich opcjach MMI

Kierownica wielofunkcyjna jest sprawna (wszystkie funkcje działają prawidłowo)

Nr identyfikacyjny samochodu (VIN)

Data i podpis Kierownika Serwisu

Podpis doradcy klienta

