TEHNILISE SEISUKORRA HINDAMISE AKT

Aasta Auto

Audi ja Škoda ametlik hoolduspartner Lõuna-Eestis

Tellimuse nr

Mehhaanik

Kuupäev

Auto mark

Tehasetähis

Reg. nr

Ehitusaasta

Viimane hooldus

Läbisõit

Korras

V.Rem.

Märkused

Mootoriruum
-mootoriõli tase
-mootoriõli lekked
-mootorimüra / vibratsioon / vaakumkarterituulutussüsteem
-rihmad (v.a hammasrihm)
-roolivõimendi õlitasapind
-roolivõimendisüsteemi lekked
-roolivõimendisüsteemi torud
-jahutusvedeliku tasapind
-jahutusvedeliku külmakindlus
-jahutusvedeliku lekked / voolikud
-pidurivedeliku tasapind / vee sisaldus
-aku seisukord
Veermik ja veojõuülekanne
-esisilla vedrud (v.a õhkvedrustus) ja liigendid
-esisilla puksid, laagrid
-esisilla amortisaatorite lekked
-esislla stabilisaator, otsavardad
-roolimehhanismi liigendid
-roolilati lõtkud, lekked
-tagasilla vedrud ja liigendid
-tagasilla puksid, laagrid
-tagasilla amortisaatorite lekked
-tagasilla stabilisaator, otsavardad
-siduri toimimine
-piduri klotsid (ka paksus)
-piduri kettad (ka paksus)
-piduri voolikud, torud
-seisupiduri töötamine
-mitteblokeeruvate pidurite (ABS) korrasolek
-rehvide seisukord
-rehvide mustri sügavus mm

EV______EP_______TV______TP_______

-rehvirõhk

EV______EP_______TV______TP_______

-tagavararatas
-vargusvastased poldid + võti
-käigukasti lekked
-esi- ja tagasilla lekked
-veovõllide porikatted
-väljalaske süsteem (kinnitus,lekked,müra)
-kere alt (põhjakaitsed, torud, kererem.jäljed)
Klaasipesu süsteem
-klaasipuhastite seisukord
-klaasipuhastite töö (eri režiimid)
-klaasipesu düüsid
-tulepesurid
Tehnilise seisukorra hindamise akt - AA
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TEHNILISE SEISUKORRA HINDAMISE AKT

Korras

Audi ja Škoda ametlik hoolduspartner Lõuna-Eestis

Märkused

V.Rem

Välisvalgustus
Elektrooniline vigademälu lugemine+ väljatrükk
Kere
-uste lukusilindrite töö (ka luuk)
-kesklukustus (kõikide võtmete juhtimine)
-alarmi töö
-esiklaas
-uste ja tagaklaasid
-katuseluugi töö
-parkimisabi süsteemi töö
-kerevigastused (märkida allolevale joonisele)
Salong
-istmete reguleerimine
-istmesoojenduste töö
-turvavööd (seisukord, lukustite töötamine)
-sisepolstrid, katted, armatuurlaud (seisukord)
-topsihoidjad, tuhatoos
-tuulutuskanalid, kindalaegas
-raadio, TV, CD/ DVD mängija (boks), Navi süst.
-autotelefon, bluetooth
-sigaretisüütaja
-kliima- / soojendussüsteem (töö,
valgustus,jahutamine)
-isetumenev sisepeegel ja välispeeglite
reguleerimine
-klaasitõstukid
-MF rool
-tööriistad, ohukolmnurk, apteek (aegumine)
-tulekustuti (aegumine)

X - värvi vigastus
XO - värvi ja kere vigastus
M -mõlk
K - kraabitud
R - rooste

Käesolevas aktis on antud hinnang sõiduki tehnilisele seisundile fikseeritud operatsioonide loetelu järgi läbiviidud
kontrolli tulemusena.
Ettevõte ei vastuta varjatud ja käesoleva akti operatsioonide loetelus mitte sisalduvate tehniliste probleemide,
samuti sõiduki edaspidisel kasutamisel tekkivate võimalike rikete eest.
Lisamärkused:_________________________________________________________________________________
Ülevaatuse teostanud mehhaaniku allkiri: _________________________
Olen tutvunud ja teadlik auto tehnilisest seisukorrast (kliendi nimi ja allkiri)
Tehnilise seisukorra hindamise akt - AA
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