GÉPJÁRMŐ MŐSZAKI ÁLLAPOT FELMÉRİ LAP
M: mőködik NM: nem mőködik
Gyártmány:

Fékrendszer:
Futómő, abroncs:

Típus, kivitel (Eurotax szerint):

Motor, tengelykapcsoló:

Forgalmi rendszám:

Elektromos mőszerek:

Alvázszám:

Ú = újszerő, K= korának megfelelı, H =
elhasználódott (javítandó-cserélendı)

Gépjármő állapota

Forgalmi engedély szerinti adatok

Forgalmi Engedély száma:

Motorszám:
Gyártási év:
Színe:
Hengerek száma, őrtartalma:
Legutolsó mőszaki vizsga:

Üzemmód (hajtóanyag):
Teljesítmény:

év

hó

Amennyiben a jármő sérült volt, javítása:

nap

NM

Ú

K

H

Utastér állapota:
Karosszéria korrodáltsága:
Fényezés állapota, karcosság:
Fényezés állapota, mattság:
Fényezés: eredeti - újrafest.
sérült A gépjármő állapota:
sérülésmentes

Következô mőszaki vizsga:

Magyaro.-i 1. üzembehelyezés:

M

szakszerőszakszerőtlen

Amennyiben a jármő sérült volt, kérjük a
javított elemeket jelölje az ábrán :

Km-óra állása:
Ajtók száma: 2 3 4 5
EUROTAX kód:

Forgalmi Engedély:
Szervizkönyv:
Törzskönyv van?:

eredeti - másodlat
hibátlan - sérült

Kipufogó rendszer:
Hőtési rendszer:

van - vezetett - nincs
igen - nem

Javított elemek

Okmányok

Forgalmi Engedély:

Beépített casco és engedélyköteles gépjármő típus esetén:
Fotómelléklet: 2db E-H átlós kép (melyeken az autó összes oldala látható) + 1db
kép az autó eredeti gyári kulcsairól (fogazattal) vagy indítókártyáiról vmely gépj
okmányra helyezve

Eredetiségvizsgálat

Kormányrudazat:

igen - nem

Van-e érvényes eredetiségvizsgálat?:
Amennyiben igen, mely hálózatnál készült?:

Tengelykapcsoló:
Kormány holtjáték:

Utastér állapota:
Karosszéria korrodáltsága:
Fényezés állapota, karcosság:
Fényezés állapota, mattság:

IHG / ME / EM /
THG / NJL

Kulcs nyilatkozat:
db

Átvett eredeti gyári kulcsok száma:

Átvett másolt kulcsok száma:

db

Vagyonvédelmi berendezések:

tipusa:

Vagyonvédelmi berendezés (riasztó, immobiliser, jeladó)
gyártmánya:
Vagyonvédelmi berendezés távirányítói:

értéke:
db

Felszereltség (extrák):
Karikázza be a gyári beszereléső
extrákat, a többit jelölje x-szel!

 ABS
 Kipörgésgátló
 Szervókormány
 Légzsák_____db
 Manuális légkondcionáló
 Autom. légkondicionáló
 Autom. sebességváltó
 Sebességszabályozó

 Fedélzeti computer
 Bôr kárpit
 Velúr kárpit
 Bır-szövet (félbır) kárpit
 Elektromos ablakemelô__db
 Elektromos külsı tükrök
 Főthetı külsı tükrök
 Eleketromos ülések____db
 Főthetô ülések____db
 Sport ülések

 Parkoló főtés
 Főthetı elsı szélvédı
 Autómata ablaktörlı
 Hátsó ablaktörlô
 Halogén ködfényszórók
 Xenon fényszórók
 Napfénytetı
 Lenyitható tetı
 Keménytetı
 Solar tetı
 Metál fényezés

 Elektrom. futómúszab.
 Önzáró differenciálmő
 Parkolás segítı
 Rádió
 Színezett üvegek
 Navigáció
 Különleges keréktárcsa
 Riasztó
 Vonóhorog
 Egyéb:

Jelen állapotlap adatai a valóságnak mindenben megfelelnek. Kereskedés a valóságnak nem megfelelı tájékoztatás nyújtásából származó valamennyi kárért
felelısséggel tartozik. Különösen, de nem kizárólagosan azon esetekben melyekben a Biztosító esetlegesen bekövetkezı kár megfizetését olyan indokkal tagadja meg,
miszerint a Gépjármő feltüntetett adatai nem a valóságnak megfelelıek.
Ezen tájékoztatást, mint Ügyfél tudomásul vettem.
Kelt: __________________, 20____ év ____ hó ____ nap

______________________________
Kereskedés hivatalos aláírása

______________________________
Ügyfél hivatalos aláírása

