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Data, Imię i nazwisko, 

telefon - eksperta 

 

Sprzedający   komis  osoba prywatna  handlarz 

Pakiet X classic  silver  gold 

Marka, model, rok, 

moc, skrzynia biegów, 

cena 

 

 

 

Pochodzenie auta  krajowe  sprowadzone                          data  

  zarejestrowane  niezarejestrowane  

  opłacone  nieopłacone 

Ilość właścicieli  w kraju  za granicą 

Deklaracja 

sprzedawcy 

 bezwypadkowe  powypadkowe Ilość kpl. kluczyków  

1.Dokumenty Numer VIN  Ilość miejsc potwierdzających zgodność  

 Nr rejestracji   OC             OC+AC termin  

Książka serwisowa  TAK Ostatni wpis (data)   NIE 

Karta pojazdu  TAK  NIE Instrukcja  TAK  NIE 

Instrukcja do radia  TAK  NIE Inne   

  

 

 

2. Rodzaj umowy 

(VAT) 
umowa zakupu/sprzedaży  faktura VAT 23%  faktura marża 

 

 Opis:  

 

 

 

3. Nadwozie Opony (firma)  letnie   zimowe  

 Stan opon  DOT  bieżnik  DOT  bieżnik 

 Felgi (rozmiar)  st.   alu.   st.  alu  

 Felgi   stan  stan 

 Czystość karoserii  brudna  czysta  przygotowana do sprzedaży 

Przód Tył 

  
uszkodzenia X1 - uszkodzenia 

 

 

 

 

 

 

Elementy noszące ślady demontażu  –  

uszkodzenia X1 - uszkodzenia 

 

 

 

 

 

 

Elementy noszące ślady demontażu  –  

  

szyba S1 – szyba produkcja -        

 

szyba S1 – szyba produkcja -        

   

      X00            X00          X00 

      X00            X00          

S1 

X1 X1 

      X00            X00          X00 

 X00                                   X00          

S1 
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Lewy bok (kierowca) 

 
uszkodzenia X1-uszkodzenia 

 

 

Elementy noszące ślady demontażu  –  

Pomiar miernikiem we wnękach – 

szyby S1 – szyba produkcja     S2- szyba produkcja   S3- szyba produkcja   

 

Prawy bok (pasażer) 

 
uszkodzenia X1-uszkodzenia 

 

 

Elementy noszące ślady demontażu  –  

Pomiar miernikiem we wnękach – 

szyby S1 – szyba produkcja     S2- szyba produkcja   S3- szyba produkcja   

 

 

Dach X1-uszkodzenia 

 

 

 

Inne uszkodzenia, tuning:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X1 

X1 

X1 

X00       X00      X00                    X00        X00                 X00          X00             X00 

 X00                    X00               X00 X00                          X00    X00       X00                     X00 

                                   X00  X00                        X00     X00          X00 

X00 

X00 X00 X00 

X00 

X00 

X00 X00 
X00 

X00 

   X00         X00     X00                          X00   X00 

      X00                X00              X00    X00                   X00      X00           X00                       X00 

       X00           X00      X00                      X00   X00                           X00    X00     X00 

   X00                  X00     

   X00                  X00     

   X00                       

S1                          S2                           S3              

S1                            S2                              S3           
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4. Komora silnika Czystość  brudna  czysta  umyta do sprzedaży 

 Wycieki  NIE  TAK Typ:  

 

 

Poziom płynów oleju  niedobór  optymalny  nadmiar 

 płynu chłodniczego  niedobór  optymalny  nadmiar 

 płynu hamulcowego  niedobór  optymalny  nadmiar 

 płynu wspomagania  niedobór  optymalny  nadmiar 

 Inne uwagi  

Akumulator  

Elementy mogące 

potwierdzać przebieg auta 

(tabliczki wymiany rozrządu, 

wymiany oleju, wizyty w 

ASO) 

 

 

 

 

 

 

 

Inne uszkodzenia lub braki:   

 

 

 

 

5. Wnętrze  Rozruch silnika  płynne  z problemami 

Kontrolki na desce rozdzielczej, błędy   

Stan licznika   Ogólna czystość  brudno  czysto  wnętrz. prane 

Stan wykładziny w kabinie  zły  dobry  Stan kierownicy  zły  dobry 

Stan gałki zmiany biegów  zły  dobry Stan pedałów   zły  dobry 

Stan foteli przednich  zły  dobry Stan kanapy  zły  dobry 

Stan wykładziny w bagażniku  zły  dobry Stan podsufitki  zły  dobry 

Stan deski rozdzielczej  zły  dobry Stan boczków  zły  dobry 

Palone we wnętrzu  Tak  Nie  

Opis uszkodzeń oraz szczegółowy 

opis stanu w przypadku kiedy jest on 

zły(nie odpowiada deklarowanemu 

przebiegowi auta)  

 

6. Wyposażenie  autoalarm  spr.  blokada skrzyni  spr.  centralny zamek  spr. 

 elekt. lusterka  spr.  elekt. szyby  spr.  hak  spr. 

 aut. skrzynia  bieg  immobilizer  spr.  relingi dachowe  spr. 

 komp. pokładowy  spr.  nawigacja GPS  spr  parktronic  spr. 

 podgrz. fotele  spr.  podgrz. kanapa  spr.  poduszki pow.  szt. 

 radio kaseta  spr.  radio CD  spr.  radio CD + MP3  spr 

 xenony  spr.  bixenony  spr.  bixenony skrętne   spr. 

 halogeny  spr.  światła led dzienne  spr.   wycieraczki przód   spr. 

 wspomaganie  spr.  lusterko wew. Fot  spr.  lusterko zew. Fot  spr. 

 elek fot. kierowcy  spr.  elek fot pasażera  spr  szyberdach  spr. 

 szyberdach elekt  spr.  klimatyzacja ręcz  spr.  climatronic  spr. 

 zmieniarka CD  spr.  bluetooth  spr.  sensor deszczu  spr. 

 sensor zmroku  spr.  coming leaving   spr.  multi kierownica  spr. 

 ESP+ASR  tempomat  skórzana tapicerka 

 ABS  skórzana kierownica  

Opis uszkodzeń, 

ewentualnego 

wyposażenia 

dodatkowego 
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7. Opinia o 

aucie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Gwiazdki 

 ilość gwiazdek 

9. Telefon Rozmowa telefoniczna z inspektorem po przeprowadzonych oględzinach auta. 

 

10. Zdjęcia ok. 60 zdjęć wysokiej rozdzielczości  

- stan karoserii 

- stan wnętrza  

- silnik oraz bagażnik  

- uszkodzenia pojazdu  

 


