
CHECKLISTA
ZAKUP PRZYCZEPY

Czy ma mover

Czy ma stabilizator jazdy

Czy DMC przyczepy (F2) <= pozycji (O1) w dowodzie auta

Czy DMC auta (F2) / 1.33 > DMC przyczepy

Koc lub karton

Latarkę

Baterię 9v i paluszki (AA)

Śrubokręt lub wkrętarkę

Czy znosi przyczepę na bok podczas hamowania?

Czy jest stuknięcie podczas gwałtownego hamowania lub ruszania?

Czy przyczepa wężykuje podczas jazdy 70/80 km/h?

PODCZAS SZUKANIA W INTERNECIE

Na MIEJSCU SPRAWDż

PODCZAS JAZDY SPRAWDŹ

Będzie dostęp do prądu, wody, gazu, drabiny 

Zgodzi się pojechać na przegląd

Na umowie będzie cała kwota którą mu zapłacisz 

Jest zbiornik na wodę, pompka wody, przedsionek, koło zapasowe, zbiornik na wodę brudną
klucz do kół, lewarek, stół rozkładany, gaśnica, czujnik gazu (są to atuty podczas zakupu)

Pozwoli przejechać się z przyczepą

Poda przez telefon numer VIN

Udostepni przyczepę na 2-4 godziny

Przedłużacz

Dodatkowe lusterka, jeżeli przyczepa
jest szersza od auta

Butlę z gazem, jeżeli nie ma

Czy pod uszczelkami okien jest sucho?

Czy są zacieki na łączeniu ścian i sufitu?

Czy ściany są miękkie?

Czy spód przyczepy jest przegnity?

Czy rama jest przegnita lub spawana?

Czy okna mają pęknięcia?

Czy są pęknięcia na ścianach zewnętrznych?

Czy czuć wilgoć, lub odświeżacz powietrza?

Czy jest czytelna tabliczka znamionowa?

Czy “silikony” na dachu są elastyczne,
nie pękają, nie kruszeją?

Czy opony są popękane i nie są starsze
niż 5 lat, mają oznaczenie C (wzmocnione)?

Czy hamulec ręczny trzyma?

Czy wszystkie 4 podpory działają?

Czy VIN na ramie jest czytelny
i zgadza się z dowodem?

Czy w przedniej bakiście są zacieki?

Rozłóż przedsionek (namiot)

Czy są dwa komplety kluczy?

Czy mover gubi zasięg i przerywa?

Czy działają wszystkie światła?

Czy działają rolety oraz moskitiery?

Czy zlew lub brodzik ma pęknięcia?

Czy gumy na oknach są sparciałe?

Czy są miejsca gdzie podłoga jest miękka?

Sprawdź lodówkę, ogrzewanie, bojler
czy działają na gazie

Podłącz przyczepę do prądu i włącz lodówkę,
ogrzewanie, bojler na wodę

Pamietaj!...
Upewnij się czy
będziesz mógł 
taką przyczepę
ciągnąć swoim
samochodem

Pamietaj!...
Może pytania
wydają się trywialne
ale takie akcje 
się zdarzają 

TELEFON DO SPRZEDAWCY i ZAPYTAJ CZY:

WEŹ ZE SOBĄ

DMC - Dopuszczlna 
Masa Całkowita 
pojazdu (pozycja F1 
w dowodzie 
rejestracyjnym 
pojazdu)

O1 - pozycja w 
dowodzie 
rejestracyjnym auta, 
maksymalan waga 
przyczepy na haku

Jeżeli DMC auta + 
DMC przyczepy jest 
większe niż 3,5 tony, 
to potrzebujesz 
prawo jazdy B+E 
oraz viaTOLL

10 litera numeru VIN 
mówi o roku 

produkcji 
przyczepy.  

Sprawdź to !!! 

pozycje obowiązkowe*

Pamiętaj, że za 
znalezione wady 
możesz 
zaproponować 
obniżenie ceny 
przyczepy

Akumulator, jeżeli nie ma
dostępu do prądu
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