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PODCZAS SZUKANIA W INTERNECIE
Czy auto jest zarejestrowane w kraju? (PL)

Sprawdź auto przez CEPIK, AutoDNA, itp

Pamietaj!...

TELEFON DO SPRZEDAWCY i ZAPYTAJ CZY:
Zgodzi się pojechać na przegląd

Kiedy był wymieniany rozrząd?

Na umowie będzie cała kwota którą mu zapłacisz

Kiedy było wymieniane sprzęgło oraz dwumasa?

Pozwoli na jazdę próbną?

Kopci jak się doda mocno gazu?

Poda przez telefon numer VIN

Wtryski są zapocone?

Udostepni samochód do oglądania na min 1h

Co wg sprzedawcy należy w aucie naprawić?

Auto ma ważny przegląd i ubezpieczenie OC ?

Samochód miał uszkodzenia blacharskie?

Zgodzi się na podłączenie komputera ?

Auto będzie nieodpalane przed twoim przyjazdem

Jest właścicielem auta w dododzie rejestracynym?

W jakim przeznaczeniu jeździł samochód?
budowlanka, kurier, trasy miedzynarodowe?
Działa klimatyzacja?

Wyśle zdjęcia wszystkich zarysowań i uszkodzeń?

WEŹ ZE SOBĄ
Latarkę
Koc
2-gą osobę
Drabinę

Bardzo ważne jest
pojechąć z 2gą
osoba , która
zachowa treźwy
umysł podczas
zakupu.

Uwaga!
Lewa kolumna to rzeczy
obowiązkowe bez któych ja
nie zaufałbym sprzedającemu i
nie marnował czasu na
oglądanie auta.
Pamiętaj!
Samochody dostawcze to
woły robocze. Nie oczekuj
nienagannego stanu.

Na MIEJSCU SPRAWDź CZY
Wszystkie szyby mają ten sam numer

Poziom oleju w silniku?

Z silnika cieknie olej lub jest zapocony?

Leci dym z wydechu jak przygazujesz?

Opony są jednakowe na osiach?

W zbiorniku cieczy chłodniczej są plamki oleju?

Opony są równo zużyte / zdarte?

Pojedź na przegląd i koniecznie zarządaj wpisu
do CEPIK

Włącz i wyłącz zapłon parę razy.
Sprawdz czy wszystkie kontrolki się
palą i gasą.
Wytarta jest kierownica, pedały i
lewarek zmiany biegów

Działa klimatyzacja
Wszystkie drzwi się domykają
Podczas hamowania działąją ABS

PRZYDATNE LINKI
https://historiapojazdu.gov.pl/
https://www.autodna.pl/
* Często zdaża się ża na stacji kontroli pojazdów pracuje znojomy sprzedającego, w takim przypadku zamiast
pełnego przeglądu i opłaty 99 zł, zaproponuje ci przegląd zakupowy za 20 zł lub za darmo. Odmów i poproś
i pełen przegląd z wpisem do CEPIK.
*

pozycje obowiązkowe

