www.franpol.com.pl
franpol@franpol.com.pl
tel. 071-71-71-388 tel. kom. 0601-774-155
czynne pn-pt 8-17

Karta przeglądu bieżącego
Model i marka:
Przebieg:
Numer nadwozia:
1. Jazda testowa przed i po naprawie auta

Data:
Numer rejestracyjny:
Zgoda klienta TAK/NIE

2. Spr. działania mechanizmów wewnątrz kabiny – fotele, podświetlenie, dźwignie i przełączniki
3. Kontrola spryskiwaczy - ustawienia dysz i ew. uzupełnienie płynu

Uzupełnienie płynu TAK/NIE

4. Oświetlenie i układ sygnalizacji – kontrola sprawności

Wymiana TAK/NIE od 5 zł

5. Sprawdzenie podnośników szyb, klamek i zamków - konserwacja
6. Układ klimatyzacji – kontrola temp. podawanego powietrza – w okresie letnim

.........

7. Sprawdzenie i konserwacja zawiasów i ograniczników – drzwi, masek i klap
8. Wizualna kontrola stanu technicznego zawieszenia

Naprawa TAK/NIE Do kwoty …........

9. Oś przednia – wizualne spr. hamulców, akustyczne spr. łożysk kół
10. Oś tylna – wizualne spr. hamulców, akustyczne spr. łożysk kół
11. Osłony gumowe – wizualna kontrola - ekrany, nadkola
12. Ogumienie – kontrola stanu, uszkodzeń,ciśnienia, spr. wyważenia kół

Wyważenie TAK/NIE od 6 zł

13. Nadwozie i płyta podwozia – kontrola uszkodzeń i korozji
14. Skrzynia biegów – kontrola stanu oleju, wycieków

Wymiana oleju TAK/NIE

15. Układ paliwowy – kontrola wycieków
16. Układ hamulcowy – kontrola poziomu i jakości płynu, wycieków i korozji

Wymiana TAK/NIE

17. Układ wydechowy – wizualna kontrola uszkodzeń, korozji, mocowań – wieszaki

Wymiana TAK/NIE

18. Układ chłodzenia – kontrola krzepliwości, ew. uzupełnienie płynu

Wymiana TAK/NIE

19. Reflektory – kontrola ustawienia

Ustawienie TAK/NIE od 25 zł

20. Pasek osprzętu – wizualna i akustyczna kontrola
21. Rozrząd - akustyczna kontrola
22. Akumulator – kontrola stanu klem/konserwacja
23. Świece zapłonowe – wymiana

TAK/NIE od 61,50 zł

24. Wymiana oleju silnikowego i kasowanie inspekcji
25. Wymienić Filtr oleju, powietrza, paliwa,

kabinowy – TAK/NIE od 12,60 zł

26. Mycie nadwozia

TAK/NIE od 9,00 zł

27. Odkurzanie wnętrza

TAK/NIE od 4,92 zł

28. Nabłyszczanie plastyków komory silnika, opon

TAK/NIE od 6,15 zł

29.Spr. sprawności zewnętrznego mech. podwieszanego koła zapasowego PSA
30. Kontrola układu wspomagania – poziom płynu, dolewka

PODPIS MECHANIKA

W PORZĄDKU TAK/NIE

31. Komputerowe sprawdzenie systemu auto diagnostyki

wymiana – TAK/NIE od 61,50 zł
TAK/NIE 36,90 zł

Uwagi:

Podpis mechanika: ...............................
- VERTE -

Podpis klienta ….................................

