Basisservice checkliste
Køretøjsinformation
VIN/Reg. Nr:

Mærke & model:

Km. Tal:

Dato:

Undertegnede basisservice er udført af OmniCarService.

Kontrolpunkter
Generelle motortjek

OK

Ikke Ok

Kommentarer

OK

Ikke OK Kommentarer

OK

Ikke OK Kommentarer

Tjek intervallet for udskiftning af
tandrem
Tjek for skader på karrosseri, lamper,
trim og olielækager
Visuel kontrol af olielækage fra
gearkasse
Tjek funktion af indvendige og
udvendige lys
Tjek funktion af ABS- og airbagadvarselslamper
Tjek forrudevasker og -viskere
Tjek horn

Under motorhjelmen
Kontrol af gearolie interval
Kontrol af generators ladeeffekt
Kontrol af frostsikringspunkt
Kontrol af multiremme
Kontrol af dieselpartikelfiltervæske
(forbeholdt dieselbiler)
Kontroller kølesystemet inklusive
ventilatordrift
Tjek af kølervæske
Kontroller og noter bremsevæskens
tilstand
Kontroller servostyringens funktion og
væsketilstand

Styretøj og undervogn

Visuel kontrol af fjedre og
støddæmpere
Kontrol af bærearme
Kontrol af styrekugler og bærekugler
Kontrol af stabilisatorstang

Køretøj hævet

OK

Ikke OK Kommentarer

OK

Ikke OK Kommentarer

Skift af olie og oliefilter
Tjek brændstofledninger og
bremserør
Tjek udstødningens tilstand og
sikkerhed
Kontroller alle styre- og affjedringsled,
beslag og manchetter
Tjek dækkets tilstand
Tjek alle hjullejer for slør og støj
Tjek manchetter og led for slitage
eller flænger
Tjek funktion og tilstand af
bremseskiver
Tjek bremsetilstand
Visuel kontrol af bremseslanger/rør

Køretøj sænket
Visuel kontrol af bremsebelægning for
og bag (hvis muligt)
Kontrol og justering af dæktryk for og
bag
Kontrol af dækmønster for og bag

Tilspænd hjulmøtrikker/bolte/Låsehjulsmøtrik-nøglens
placering

Afsluttende kontrol

OK

Ikke OK Kommentarer

Kontrol af lygternes funktion
Visuel kontrol af ridser, stenslag og
revner i forrude
Kontrol af visker/vasker på forrude,
bagrude og lygter
Visuel kontrol af bilens lak, ridser,
stenslag og lign
Smøring af dørhængsler
Prøvekør køretøj og rapporter
eventuelle fund
Kontroller motoroliestanden igen
Sørg for, at al polstring, gearstang, rat
osv. er rene
Kontrol af gearskifte funktion
Stempel i servicebogen
Nulstil serviceintervalindikator**
*Udføres kun, hvis påkrævet for det aktuelle serviceinterval
**I sjældne tilfælde er dette ikke muligt pga. fabrikantens restriktioner
Ovenstående test er udelukkende baseret på en visuel kontrol. Der kan derfor forekomme skjulte
fejl og mangler på køretøjet samt slitage og defekter på andre motor-/køretøjsdele, som ikke
umiddelbart kan undersøges. Brugtbilstesten er en garanti for at køretøjet på kontroldatoen lever
op til testresultatet.
Dato:
Autotjek udført af: _______________________________
OmniCarService

