
Automobilio duomenys:

Markė______________________           Modelis_____________________                          

VIN numeris_____________________   Valstybinis numeris (Jei registruota Lietuvoje) ________________      

Rida_____________________                  Pirmoji registracija________________

Serviso knygelė                                              

Atliktų taisymo darbų išrašai, čekiai                                              

Ar pardavėjas yra automobilio savininkas                                                 

Asmenų, kurių vardu transporto priemonė buvo registruota Lietuvoje    

Kėbulas
Pažeisti dažai (įbrėžimai, išblukimai)         

Rūdys         

Įlenkimai         

Žibintai aprasoję iš vidaus (stiklai nesandarūs)         

Automobilio gumos sudilusios         

Priekinis stiklas įskilęs ir/arba subraižytas         

Durys, kapotas arba bagažinės dangtis sunkiai darinėjasi         

Spynelės kertasi (kliūna), trūksta raktelių         

Variklis
Akumuliatorius kliba, purvinas arba apsioksidavęs 

Tepaluotas variklis 

Sena variklio alyva 

Variklio alyvos, aušinimo/stabdžių skysčio lygis žemas 

Leidžia radiatorius arba aušinimo skysčio žarnos suaižėjusios 

Sutrūkinėjęs arba suaižėjęs pagrindinis diržas 

Generatoriaus, stiprintuvo dirželiai sutrūkinėję arba laisvi

Yra  /  Nėra

Yra  /  Nėra

Yra  /  Nėra

Yra  /  Nėra

Naudoto automobilio pirkimas 



Valdymo skydelis
Airbag lemputė neužgęsta arba įjungus degimą neužsidega 

Generatoriaus lemputė neužgęsta arba žybsi 

Tepalo lemputė neužgęsta arba užvedus variklį vėl užsidega 

Rankinis stabdis neveikia

Diržų spynos nesifiksuoja arba pažeisti diržai 

Salonas
Stiklai aprasoję iš vidaus 

Drėgmė po kilimėliais 

Apmušalai paplyšę (ypač vairuotojo sėdynės kairioji dalis) 

Lubos dėmėtos/apgadintos 

Peleninė naudota (rūkaliaus automobilis) 

Pedalų gumos sudilusios 

Plastmasinės dalys įtrūkusios ar deformuotos 

Elektra
Visos lempos veikia Neveikia salono apšvietimas

Neveikia bagažinės apšvietimas

Elektriniai veidrodėliai neveikia  

Elektrinė antena neveikia 

Valytuvai arba purkštukai neveikia  

Muzikos grotuvas neveikia 

Neveikia salono šildymas  

Neveikia klimato kontrolė 

Neveikia oro kondicionierius  

Elektriniai langai neveikia 

Stoglangis neveikia  

Garso signalas neveikia 

Ventiliatorius neveikia  

Galinio lango šildymas neveikia 
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Neveikia gabaritų lempos 

Neveikia trumposios lempos   

Neveikia ilgosios lempos  

Neveikia galinės lempos  

Neveikia stabdžių lempos  

Neveikia atbulinio lempos  

Neveikia galinės rūko lempos  

Neveikia priekinės rūko lempos (jeigu yra)  

Neveikia kryptinės lempos kairės 

pusės/dešinės pusės (jeigu yra)  

Neveikia avarinės lempos  

Neveikia numerių apšvietimas  



Privaloma įranga
Nėra atsarginio rato arba jis sugadintas 

Nėra orginalių įrankių 

Nėra tempimo kilpos 

Nėra vaistinėlės

Nėra trikampio

Nėra ryškiaspalvės liemenės 

Nėra gesintuvo

Autoivykiai/manipuliacijos
Ar turėjo autoįvykių?

Ar neseniai buvo dažytas?

Ar atskirų kėbulo dalių spalvos skiriasi?

Ar tarpai tarp atskirų kėbulo dalių tolygūs?

Ar variklis buvo pašildytas prieš apžiūrėjimą?

Ar variklis buvo nuplautas prieš apžiūrėjimą?

Ar variklis leidžia tepalą?

Ar viena ar kelios durys užsidaro sunkiau?

Ar yra daug špakliavimo vietų (magneto testas)

Dugnas
Automobilio kraštai aprūdiję 

Turi rūdžių burbulų 

Yra kiaurai prarūdijusių vietų 

Dugno antikorozinė danga pažeista 

Variklio apsauga apgadinta arba jos nėra 

Ratai ir padangos
Padangos netolygiai susidėvėjusios 

Protektoriaus gylis mažesnis nei (1,6 mm vasarą, 3 mm žiemą) 

Stabdžiai sudilę

Stabdžių žarnelės suaižėjusios

Išmetimo vamzdis surūdijęs arba prarūdijęs 

Išmetimo vamzdis pritvirtintas netvarkingai

Ratų guoliai ūžia ar kliba

Taip  /  Ne

Taip  /  Ne

Taip  /  Ne

Taip  /  Ne

Taip  /  Ne

Taip  /  Ne

Taip  /  Ne

Taip  /  Ne

Taip  /  Ne

Komentarai:
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