
Czynności serwisowe  OK/NOK

1 Kontrola wzrokowa urządzeń kontrolnych, sygnalizacyjnych, oświetlenia, poduszek powietrznych oraz kontrola stacyjki

2 Kontrola działania pilota zdalnego sterowania

3 Sprawdzenie i korygowanie wycieraczek szyb, układu spryskiwaczy szyb, zmywaczy reflektorów

4
Kontrola i korygowanie poziomu cieczy chłodzącej, płynu do chłodnic, zanotowanie w książce gwarancyjnej temperatury ochrony przed  
zamarzaniem, kontrola szczelności i dokładności osadzenia elastycznych przewodów wodnych, kolor: jasnopomarańczowy

5 Sprawdzenie oczka akumulatora oraz osadzenia zacisków czopów biegunowych akumulatora

6 Kontrola systemu pojazdu za pomocą TECH 2/MDI – występowanie kodów błędów

7 Sprawdzenie i ewentualna wymiana mikrofiltra (filtr przeciwpyłkowy) lub filtra z węglem aktywnym

8 Sprawdzenie i ewentualna wymiana wkładu filtra powietrza

9 Kontrola wzrokowa paska wielorowkowego

10 Sprawdzenie szczelności układu wspomagania kierownicy, sprawdzenie poziomu oleju EHPS

11 Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju

12 Odwodnienie lub wymiana filtra paliwa – Diesel

13
Sprawdzenie i regulacja hamulca postojowego (koła nieobciążone), kontrola wzrokowa zawieszenia kół i resorowania z przodu  
i z tyłu, przewodów hamulcowych, ciśnieniowych przewodów hamulcowych, przewodów paliwowych i układu wydechowego

14 Sprawdzenie zewnętrznego zabezpieczenia przed korozją nadwozia/podwozia, zaznaczenie uszkodzenia w zeszycie serwisowym (corocznie)

15 Kontrola wzrokowa oraz czyszczenie hamulców kół przednich i tylnych

16 Kontrola oraz uzupełnienie poziomu płynu hamulcowego

17 Kontrola wzrokowa silnika, skrzyni biegów (AT, MT), sprężarki układu klimatyzacji pod kątem szczelności

18 Kontrola wzrokowa mieszków falistych układu kierowniczego, napędu osi, głowicy drążków poprzecznych i przegubów nośnych

19
Sprawdzenie mocowania kół, dokręcenie kluczem dynamometrycznym, kontrola stanu ogumienia i skorygowanie ciśnienia  
w oponach (wraz z kołem zapasowym lub systemem napełniania opon)

20 Kontrola wzrokowa apteczki pierwszej pomocy, sprawdzenie obecności, nienaruszonego stanu i daty przydatności do użytku

21
Sprawdzenie i korygowanie ustawienia reflektorów – włącznie z reflektorami dodatkowymi 
(sprawdzenie dotyczy całości oświetlenia zewnętrznego pojazdu)

22 Smarowanie ogranicznika otwarcia drzwi, zamknięcia pokrywy silnika, zawiasów drzwi tyłu nadwozia, systemu FlexFix®

23
Jazda próbna, kontrola końcowa (blokada kolumny kierownicy i stacyjki, przyrządy i wskaźniki, lampki kontrolne, cały układ  

hamulcowy, układ kierowniczy, klimatyzacja, silnik, nadwozie i podwozie), cofnięcie wskaźnika częstotliwości przeglądów

24
Sprawdzenie, czy są dostępne otwarte prace dodatkowe/kampanie, zainicjowane przez producenta pojazdu oraz czy  
zostały wykonane w ramach przeglądu

25 Naklejenie etykiety serwisowej 

Nr zlecenia: Klient: Rok modelowy/data pierwszego dopuszczenia:

Data przyjęcia/dostawy: Telefon (w ciągu dnia): Przebieg w km:

Nr rejestracyjny: Model/kod: Silnik/skrzynia biegów:

Przegląd po Przegląd po Nr ident. pojazdu:

Niniejszym potwierdzamy prawidłowe, pełne i sumienne wykonanie wyżej wymienionych czynności.

Stwierdzone usterki: Mechanik (data/nazwisko/podpis):

Kontrola końcowa (data/nazwisko/podpis):

aktualizacja 01.02.2017
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