MYYTÄVÄN/OSTETTAVAN AUTON TARKASTUSLISTA
AUTO:
KOSMEETTISET
maalipinta (päälipellit, tarvittaessa maalipinnan paksuus) / peilaukset,
maalisävy, ruoste, naarmut, lommot
ovien sisäpuolet / ruoste
ovien alaosat / maalisävy, ruoste
konepellin sisäpuoli / ruoste, maalisävy
konepellin etuosa / ruoste
takaluukun sisäpuoli / ruoste, maalisävy
korinosien saumat / istuvuuserot
umpiot / kunto, kuluneisuus, tiiviys, istuvuuserot
lasit / iskemät, halkeamat, naarmut
helmat / kontaktivauriot, ruoste
kaaret / ruoste
pohjan tarkastus / vuodot, vauriot, ruoste
ohjaamo (kojelauta, verhoilu) / vauriot, lika, haju, suulakkeiden toiminta
TEKNIIKKA JA VARUSTEET
moottorin käyntiääni / mekaanisien äänien tarkkailu tyhjkäynnillä ja kierroksilla
(venttiilit, nostimet, laakerit, turbo, pa-syöttö, moottorinohjaus, jakoketju ja kiristin)
moottorin apulaitehihnat / kuluma, venymä, kiristimet
moottoritilan öljy- ja nestevuodot
jarrujen toiminta / jarruvoima ja sen tasaisuus, levyjen suoruus ja paksuus,
jarrupalojen paksuus, korroosio
käsijarrun toiminta / pitäminen, säädöt
vaihteiston toiminta / ryömitys, eteen-taakse eri tavoin, manuaalipuoli, kick
down
kytkimen toiminta / irroittavuus, ravistelu, laakeri- ja vauhtipyörä-äänet
vakionopeudensäätimen toiminta
ikkunanostimien toiminta / ääriasennot, sähköisissä kytkimien testaus
pääkonsolista ja jokaisesta ovesta erikseen, mekaanisissa mekanismin
toimivuus
ovien avausmekanismien toiminta / jokainen ovi erikseen sekä sisältä että ulkoa
keskuslukituksen toiminta / jokainen ovi erikseen, jokainen avain erikseen
kaikkien avaimien toiminta / paristot
puhaltimen toiminta / kaikki nopeudet ja toiminnot
ilmastoinnin toiminta / kylmä ja lämmin ilma (teho)
valojen toiminta / ajo-, pysäköinti-, kauko- ja sumuvalot
hätävilkkujen toiminta
äänimerkin "torven" toiminta
pyyhkimien ja pesureiden toiminta
peilien säätötoiminnot / ääriasennot
istuimien säätötoiminnot (sähköiset)
penkinlämmittimien toiminta
öljymäärän ja -värin tarkastus
jarrunesteen määrän ja värin tarkastus
jäähdytysnesteen määrän tarkastus
ohjaustehostinnesteen määrän tarkastus
soittimen toiminta / toiminnot ja säädöt sekä kaiuttimien äänentoisto (mm.
basson mahdollinen särkeminen)
monitoimiohjauspyörän nappuloiden toiminta
renkaiden ja vanteiden tarkastus / kulutuspinnat (määrä ja tasaisuus), naarmut,
lohkeamat, tasapaino
alustan tarkastus / äänet, välykset, vuodot, vauriot, rengaskulmien suoruus
vararengas tai paikkausvarusteiden kunto / paikka-ainepaketin täydellisyys
(täyttöaine ja sen päiväys, kompressori) tai vararenkaan kunto (rengasavaimen
ja tunkin löytyminen)
varoituskolmio
OBD -vikadiagnostiikka
DOKUMENTIT
rekisteriotteen tarkastus
huoltokirjan tarkastus
käsikirjan tarkastus
katsastuksen tarkastus
Traficomin historiatiedot / omistajahistoria, mahdolliset tuonti- ja
lunastustiedot
verot

OK

HUOM!

