
Ναι

Ναι

Οχι

Οχι

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ
 1  Λείπει το εγχειρίδιο του αυτοκινήτου;
 2  Υπάρχουν µεγάλα κενά στο ιστορικό σέρβις ή 

   δεν υπάρχει καθόλου το ιστορικό σέρβις;
   3  Υποψιάζεστε ότι τα αναγραφόµενα χιλιόµετρα 

        δεν είναι αληθινά;  ΝΟ - DEAL
4  Αναγράφονται πουθενά οι λέξεις "για ανταλλακτικά"

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ
 5  Οι τροχοί έχουν ζηµίες απο χτύπηµα σε κράσπεδο; 
 6  Εχουν ζηµίες οι υαλοκαθαριστήρες;
  7  Λείπουν τάσια, είναι κατεστραµµένα ή χαλαρά (τζόγος);  

 8  Η πίεση στα ελαστικά είναι σωστή;
  9 H βαφή είναι πουθενά ξεθωριασµένη ή έχει ρωγµές;       
10  Υπάρχουν σηµεία µε διαφορετικό χρώµα ή απόχρωση;  
11   Tα κενά στα τελειώµατα των διαφόρων τμημάτων 

του αµαξώµατος είναι ανομοιόμορφα;
 12  Λείπει ή είναι χαλαρό κάτι απο την εσωτερική επένδυση;  
13   Ο µαγνήτης "µαγνητίζεται" κανονικά σε διάφορα σηµεία

        επισκευαστεί; 
16  Λείπει κάποιο απο τα µπουλόνια των τροχών;
17  Υπάρχουν µικρές σκούρες κηλίδες ή λάδια στον    
       προφυλακτήρα κοντά στην εξάτµιση;
18  Υπάρχουν πουθενά µικρές κηλίδες σκουριάς;  

ΝΟ - DEAL   
19 Υπάρχει εµφανής και εκτεταµένη σκουριά; 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
 20   Υπάρχουν εκδορές στα καθίσµατα
 21    Υπάρχουν ρωγµές, ελαττώµατα ή σπασµένα σηµεία;
 22   Εχουν υποστεί βλάβη ή λείπουν το εφεδρικό ελαστικό, 
          ο γρύλος ή τα εργαλεία;  
 23  Υπάρχει κάποιο παράθυρο που κατεβαίνει ή ανεβαίνει 
        πιο αργά απο τα άλλα; Κάνουν θόρυβο όταν 
        µετακινούνται;

 24   Όταν ο κλιµατισµός είναι ανοιχτός, ο ανεµιστήρας 
          τρίζει, παρουσιάζει κρότους ή λειτουργεί µόνο σε
          µία ρύθµιση;
 25   Ο κλιµατισµός βγάζει ζεστό αέρα;
 26  Ενεργοποιήστε όλα τα εξαρτήµατα (υαλοκαθαριστήρες,
         ραδιόφωνο, ηλεκτρικούς καθρέπτες κλπ.) Υπάρχει          
         κάποιο που δυσλειτουργεί;  
 27  Είναι το πεντάλ φρένου περισσότερο φθαρµένο από το 
        προσδοκώµενο;  
 28  Υπάρχει  σκουριά ή έντονη υγρασία στο χώρο κάτω απο  

  το εφεδρικό ελαστικό;
 29  Η ηλιοροφή λειτουργεί αργά σαν να πασχίζει να  
        µετακινηθεί;

ΝΟ - DEAL   
30 Υπάρχει δυσοσµία (όπως µούχλας ή ληγµένου γάλακτος);  
31 Υπάρχει ζηµία απο νερό στο ντουλαπάκι συνοδηγού ή
        στο πίσω κάθισµα;

ΣΑΣΙ / ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ 
 32  Λείπουν ή είναι σπασµένα κάποια απο τα εσωτερικά
        καλύµµατα των θόλων των φτερών;

   33  Βάλτε το γόνατό σας στον προφυλακτήρα και πιέστε το   
αυτοκίνητο πάνω-κάτω τρείς φορές και στη συνέχεια σταµατήστε.  
Συνεχίζει να κινείται πάνω-κάτω περισσότερο απο δύο φορές;  
  34  Υπάρχει άνιση φθορά στο πέλµα των ελαστικών;
 35  Υπάρχει κάποιο αµορτισέρ που έχει λάδια; 
 36  Σηκώστε το αυτοκίνητο µε το γρύλο και στηρίξτε το µε  
         ασφάλεια ώστε οι τροχοί να είναι εκτός εδάφους. Πιάστε
         τους τροχούς πάνω-κάτω και τραβήξτε - σµπρώξτε
         µέσα-έξω. Υπάρχει τζόγος;
 37  Ανιχνεύστε τζόγο στα ηµίµπαρα/βάσεις αναρτήσεων;  
 38  Παρουσιάζουν τα τακάκια φρένων φθορά;
  39  Υπάρχει  σκουριά στο κάτω µέρος του οχήµατος; 
  40    Υπάρχει διαρροή υγρού στο κάτω µέρος του κινητήρα; 
 41  Υπάρχει διαρροή στο σύστηµα µετάδοσης/διαφορικό;  
 42  Υπάρχουν συγκολλήσεις µε λαµπερή επιφάνεια;   
 43  Υπάρχει κάποιο στρεβλωµένο µέταλλο;
 44  Υπάρχει διήθηση υγρών γύρω απο τη δαγκάνα των 
         φρένων ή στο κάτω µέρος απο τα τύµπανα των φρένων;  
45   Ελέγξτε το έδαφος κάτω απο το όχηµα. Υπάρχουν  
         λιµνούλες υγρών;         
 46  Ελέγξτε το κάτω µέρος του ψυγείου. Υπάρχουν υγρά; 

ΓρύλοςΦακός Λευκά ΠανάκιαΒάσεις Όργανο Αναγνώσης
       Εγκεφάλου

Μαγνήτης

Σηµειώθηκε, 
αλλά µη σοβαρό

Προκαλεί 
Ανησυχία

Σοβαρό 
Θέµα

           του αµαξώµατος (δοκιµάστε πολλά σηµεία); 
  14  Τα ελαστικά έχουν διαφορετική µάρκα / τύπο;
15  Υπάρχουν ενδείξεις για ζηµία απο ατύχηµα η οποία έχει

Όργανο Μέτρησης 
Πάχους Βαφής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ :

ΜΟΝΤΕΛΟ :

checklist ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΜΕΤΑΧΕΡΙΣΜΕΝΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ :

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΑΡΩΣΗΣ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) :

ΕΤΟΣ : ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ :

ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ
ΣΤΟ ΚΟΝΤΕΡ :
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Ναι          Οχι

Ναι            Οχι
ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ
80  Σε ένα χώρο στάθμευσης, οδηγήστε το όχηµα σε    

                στενούς κύκλους. Υπάρχουν ήχοι τριβής ή τριξίµατος;
 81  Πατήστε γενναιόδωρα φρένο. Είναι µαλακό το πεντάλ;
 82  Παρατηρείτε αλλαγή στην αίσθηση του πεντάλ φρένου
        (π.χ. µαλακό στην πρώτη πέδηση, σταθερό στην επόµενη);
83  Το όχηµα στρέφει προς τη µία πλευρά κατα την πέδηση;

 84   Οδηγήστε πάνω απο κάποιο "βουναλάκι" με κανονική
         ταχύτητα. Αναπηδάει το όχηµα πάνω-κάτω µετά την          
         κρούση στο "βουναλάκι";
 85  Ακούτε δυνατούς θορύβους από την ανάρτηση όπως τρι-
        ξιµο ή κουδούνισµα;  

 86  Αναπτύξτε ταχύτητα αυτο/δρόµου.Υπάρχουν δονήσεις;
 87  Εσωτερικά τμήματα κουδουνίζουν πάνω απο 
         ανωµαλίες στο οδόστρωµα;
88  Ακούτε υπερβολικό θόρυβο απο τον άνεµο;
 89  Σε ευθεία πορεία, το τιμόνι είναι εκτός κέντρου;
 90  Το όχηµα "τραβάει" απο την µία πλευρά;
 91  Επιταχύνετε δυνατά. Μήπως υπάρχουν τινάγματα κατά
         την αλλαγή ταχύτητος;
92  Το όχηµα επιταχύνει σπασµωδικά και µετά ξεκινάει; 
93  Για χειροκίνητα: Τοποθετήστε το όχηµα στην µεγαλύτερη
        σχέση στο κιβώτιο ενώ κατευθύνεστε µε 50χλµ/ώρα σε ευθεία
        Πατήστε τέρµα το γκάζι. Οι στροφές του κινητήρα ανεβαί-    
        νουν γρήγορα σαν να "ολισθαίνει" ο συµπλέκτης;

 ΝΟ - DEAL  
94 Ακούτε  "γδούπους" απο τον κινητήρα που γίνονται   
        ταχύτεροι καθώς αυξάνονται η ταχύτητα του κινητήρα;
 95 Αισθάνεστε το όχηµα "κουρασµένο". Σαν να τα "έχει    
       φτύσει"

TEST DRIVE (Μ Ε ΤΟN  ΦΙΛΟ ΣΑΣ)
 96  Να βλέπει κάποιος τους προβολείς και τα φώτα σήµανσης
         και φρένων ενώ τα ενεργοποιείτε. Έχουν καεί;

 97  Με τον φίλο σας να στέκεται πίσω απο το όχηµα, ξεκινήστε 
         τον κινητήρα. Υπάρχει σταθερός ορατός καπνός;
 98  Με τον φίλος σας στο πίσω όχηµα: Οι τροχοί ταλαντεύ-
         ονται ή το όχηµα έχει περίεργη στάση (π.χ. χαµηλότερο
         στο πίσω µέρος του);
 99  Υπάρχει καπνός που εξέρχεται απο την εξάτμιση;
          καθώς επιταχύνετε;

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΗΣΗ
 100  Κοιτάξτε κάτω απο το καπό. Ακούτε ένα θόρυβο  
           σαν να ξεθυµαίνει κάτι;

  101  Ελέγξτε πάλι κατω απο το όχηµα. Υπάρχει κάποιο     
              σηµάδι απο φρέσκια διαρροή υγρών;

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
 47  Με την µηχανή σβηστή, πιέστε τους λαστιχένιους
         σωλήνες (προσέξτε, µπορεί να είναι καυτοί). Είναι 
         σκληροί ή εύθραυστοι;
 48  Υπάρχουν ρωγµές σε ιµάντες;
 49  Υπάρχουν "γυµνά" σημεία σε καλώδια;
 50  Υπάρχουν χαλαροί σφιγκτήρες σωλήνων;
 51  Είναι χαλαροί ή διαβρωµένοι οι σφιγκτήρες µπαταρίας;  
52  Η µπαταρία έχει ηλικία άνω των 4 ετών;
53  Υπάρχει κάποια ένδειξη διαρροής υγρών στην αντλία    

         λάδι για µετάδοση κλπ.) είναι κάτω απο το ελάχιστο;
 57  Ελέγξτε το αυτοκόλλητο αλλαγής λαδιού. Υπάρχει
         µεγάλο χρονικό κενό από την τελευταία αλλαγή;
  58  Υπάρχει διαρροή στο κάτω µέρος του δοχείου φρένων;

59  Υπάρχει "λάσπη" στο κάτω µέρος του δοχείου πλήρωσης    
        υγρών του ψυγείου;          
60  Εαν ο κινητήρας έχει λαστιχένιο ιµάντα χρονισµού, είναι  
        παλαιότερος απο 4 χρόνια; Εαν άγνωστο, απαντήστε "ναι"
ΝΟ - DEAL   
61 Βάλτε µια σταγονα λαδιού απο τη ράβδο µέτρησης 
       στάθµης λαδιών σε ένα καθαρό λευκό πανάκι. Φαίνεται                
       µήπως µαύρο ή λασπώµενό;
 62  Υπάρχουν στο λάδι λαµπερά µεταλλικά ρινίσµατα;
 63  Το λάδι έχει γαλακτώδη µορφή ή µυρίζει σαν βενζίνη;
 64  Αφαιρέστε το καπάκι πλήρωσης λαδιού. Υπάρχουν 
         µαύρα ιζήµατα µεγάλου πάχους στην κυλινδροκεφαλή;;
 65  Μυρίστε τη ράβδο µέτρησης στάθµης λαδιών του αυτό-
         µατου κιβωτίου ταχυτήτων. Το λάδι µυρίζει κάµµενο;
 66  Σκουπίστε την παραπάνω ράβδο σε λευκό πανί.
        Υπάρχουν πολλά µαύρα σωµατίδια ή είναι µαύρο το λάδι;

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (Για προχωρηµένους)
Πάρτε άδεια από τον ιδιοκτήτη πρώτα.
 67  Ελέγξτε την µπαταρία για ηλεκτρικές απώλειες. 

68  Ελέγξτε το ρεύμα µεταξύ του υγρού ψυγείου και της γεί-
              ωσης σε κατάσταση αναµονής. Είναι πάνω από 75 µιλιαµπέρ;

είναι πάνω απο 250 µιλιβόλτ;

 69  Συνδέστε το όργανο ανάγνωσης εγκεφάλου.
  Εκρρεµούν κωδικοί; 

 70  ∆οκιµή πίεσης του συστήµατος ψύξης. Υπάρχει διαρροή;

        από τους κυλίνδρους 25% χαµηλότερα ή περισσότερο      
      από τον υψηλότερο;
 72 Πραγµατοποιήστε µια δοκιµή διαρροής κυλίνδρων.    

        Διαρρέει κάποιος κύλινδρος περισσότερο από 15%;

  
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
 73  Παρουσιάζονται περίεργοι θόρυβοι (τρίξιµο ιµάντα,      
         διαρροή καυσαερίων);
 74  Γυρίστε το κλειδί στη θέση "on". Ανάβουν όλες οι

λυχνίες στο ταμπλό;
 75  Είναι αναμμένες και μετά την εκκίνηση του οχήµατος;
 76  Η λυχνία του αερόσακου είναι αναµµένη ή αναβοσβήνει; 
 77  Ο κινητήρας ανακτά  σταθερό ρελαντί εντός δύο λεπτών;

 78  Για αυτόµατό κιβώτιο ταχυτήτων: Βάλτε το όχηµα  
         σε θέση"Drive". Κάνει θόρυβο καθώς "κουµπώνει";
 79  Για χειροκίνητα: Αφήστε σιγά-σιγά τον συµπλέκτη         
         Τον αισθάνεστε άκαµπτο ή απότοµο;

checklist ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΜΕΤΑΧΕΡΙΣΜΕΝΟΥ

Σαν καινούριο!
Σχετικά εύκολο να επισκευαστεί
Πιθανώς να πάρει χρόνο για επισκευή αλλά  

ΟΚ Μην φοβάστε - Είναι απλά µεταχειρισµένο 
Με λίγες επισκευές θα αντέξει ένα έτος

Απλά φύγετε

Δώστε µία χαµηλή προσφορά

Προχωρήστε προσεκτικά

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
"ΝΑΙ"

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Από 3 έως 6 
Εγκαταλείψτε κάθε ελπίδαΠάνω από 6 

     NO-DEAL            Εάν ένα ή παραπάνω "NO-DEAL", εγκαταλείψτε
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ΠΑΧΥΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΦΗΣ
 ΝΟ - DEAL  
102  Ελέγξτε µε τον παχυµετρητή βαφής ELCOMETER            

περιµετρικά το όχηµα σε πολλά σηµεία. Εχει επισκευαστεί;

Λιγότερα από 3 

Από 3 έως 6 
Πάνω από 6 

Λιγότερα από 3 

Λιγότερα από 5 
Από 5 έως 10 
Πάνω από 10 

        υδραυλικού τιµονιού, δοχείο υγρών φρένων κλπ.;
 54  Υπάρχουν τυχόν φωλιές ποντικών ή άλλων ζώων;       
 55  Είναι το φίλτρο αέρα βρώµικο;
  56  Τα επίπεδα υγρών (υδραυλικό τιµόνι, φρένα, ψυκτικό, 

 ΝΟ - DEAL  
71 Πραγµατοποιήστε µια δοκιµή συµπίεσης. Είναι κάποιος 


	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

