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ADATOK 
Rendszám:      Alvázszám: 

Km-óra állás:     Műszaki vizsga érvényessége: 

Szervizkönyv, utolsó szerviz (számlával): 
 

KÜLSŐ 
O   Sérülések, karcok 

O   Korrodálódó elemek (küszöb, sárvédők, élek) 

O   Illesztések (motorháztető, lámpák), síkban záródó ajtók, nyitott első ajtó fészkébe nézve 

O   Fényezés állapota („kráterek”, szennyeződés, porszemcsék, megfolyás, színeltérés),  

O   Rétegvastagság mérés (küszöb belső éle is) 

O   Felni sérülései, gumik (pótkerék is): típus, DOT, kopottság, dudorok, időszaknak megfelelő 

O   Kerékdob állapota, lemezek átlapolása, féktárcsa, lengéscsillapító (olajfolyás), rugók, szilentek 

O   Lengéscsillapító nyomásteszt 

O   Szélvédő sérülései, évjárat, fűtőszál 

O   Lámpák egyformák, épek, lógnak, tiszták, bemattultak? 

O   Kipufogó állapota, korom állaga 

 

MOTORTÉR 
O   Tiszta, rendezett, szivárgásnyomok 

O   Hossztartó, zárhíd, tornyok 

O   Sárvédők belső oldala, csavarfejek állapota 

O   Lámpák rögzítése 

O   Olaj, váltóolaj (automata), fékfolyadék 

O   Hűtővíz, csövek keménysége, hűtő alja ép 

O   Akku teljesítménye, kora 

 

UTASTÉR 
O   Tisztaság, rend 

O   Kárpitok, tetőkárpit, szőnyeg alatti kopottság, foltok, szagok 

O   Műanyagok állapota (karcok, sérülések): műszerfal, konzol, ajtók, ajtóoszlopok 

O   Pedálok, sebváltó, kormány  

O   Ülések állapota, állíthatóság tesztelése, ülésfűtés 

O   Biztonsági öv: megrántás, állapot, évjárat 

O   Ajtók (nyitás/zárás), ablakok, tükrök, napellenzők tesztelése, fóliázott üveg műbizonylata 

O   Riasztó, immobiliser tesztelése 

O   Gyári kulcsok ellenőrzése, tanksapka is 

O   Műszerfal kontrollámpái, világítás, index, tolatás, beltér világítás, ablakmosó 

O   Klíma: hűtés, fűtés, szagok 

O   Rádió (gyári kód) 

O   Egyéb extrák ellenőrzése 

 

CSOMAGTARTÓ 
O   Tisztaság, beázásnyomok, szagok, világítás 

O   Hátsó lemez belső fele sérülésgyanús? 

O   Gyári szerszámok (emelő), pótkerék, izzókészlet, elakadás jelző háromszög, eü. doboz 

 

MOTOR 
O   Hidegindítás, gázfröccs, kipufogógáz színe 

O   Alapjárat egyenletes? 

O   Kuplung kinyomva, zörejek a motortérből, remegés a pedálon (lendkerék) 

O   Fékpedál intenzív benyomása, pumpálása, kézifék 
 

PRÓBAÚT 
O   Ülések, kormány jól beállíthatók? Kilátás hátrafele 

O   Pedálok, kezelőszervek kézre (lábra) állnak? Ablakmosó, duda 

O   Műszerek áttekinthetők? Kontrollámpák 
 

O   Sebességváltó fel/lekapcsolás, hátramenet is, váltás közbeni kipufogógáz színe 

O   Kuplung holtjáték, csúszás,  4. fokozatban indulás 

O   Végállásba tekert indulás, kanyarodás: előre/hátra, jobbra/balra 

O   Lengéscsillapító: pattogó kerek kintről figyelve, fekvőrendőr 

O   Intenzív kormányzás (szlalom), holtjáték, szervo rásegít? 

O   Futómű hangja országúton, rosszabb úton, kardán teszt 
 

O   Gyorsulás, indulás emelkedőn, és haladás hegymenetben 

O   Országúti sebességnél (90/130) motorhang, menetszél, rázkódás 

O   Tempomat ellenőrzése 
 

O   Elengedett kormány, intenzív fékezés (elengedett kormánnyal is), visít, orra bukik? 

O   ABS teszt (poros úton) 

O   Műszerek ellenőrzése (hőfok, km számláló) 
 

O  A próbaút végén: kipufogó gáz színe, füstölés a nívópálcánál, buborékok a kiegyenlítőtartályban, 

     melegindítás, padlógáz, szivárgásnyomok, gumicsövek keménysége, fék szaga, féktárcsa fénye 

 

AMIT ELLENŐRIZNI KELL AZ ADÁSVÉTEL ELŐTT 
 

Az eladó személyazonossága 
 

Forgalmi engedély 
- A következő műszaki vizsga, és az első forgalomba helyezés időpontja (B és I mező dátuma). 

- Az autó azonosító adatai megegyeznek-e a szervizkönyv adataival? 
 

Törzskönyv 
Megegyeznek a törzskönyvben lévő adatok, a forgalmiban található adatokkal?  
 

Az autó kulcsai 
- Megvan az összes gyári kulcs? Mindegyik nyitja a jobb és baloldali ajtót is? 

- Tanksapkakulcs megfelelően működik? A csomagtartó is rendben nyitható? 
 

Fóliázott üveg műbizonylata 
 

Hiteles autó 
Ha finanszírozva volt az autó, akkor megvannak az elidegenítéshez szükséges papírok? 
 

Ezeket vigyük magunkkal a szemlére: az autó adatlapja (hirdetés), zseblámpa, tükör, rongy, kesztyű, 100 Ft-os, rétegvastagság-mérő, audio/mp3 CD, SD kártya, formanyomtatványok, toll, készpénz a foglalónak és az irataink (jogosítvány, személyi, lakcímkártya). 


