
Revisão técnica dos 100 pontos

Concessionário: Modelo: Matrícula:
   

Luzes 34 Tubos de travões / junção de mangueiras 68 Verificar/substituir filtro de pólen conforme plano manutenção
1 Presença 69 Verificar tensão das correias
2 Cruzamento Instrumentação
3 Estrada 35 Regulador de velocidade Carroçaria
4 Traseiras 36 Sistema de navegação 70 Estado da pintura da carroçaria
5 Anti-nevoeiro dianteiras 37 Sistema de refrigeração 71 Estado da carroçaria
6 Anti-nevoeiro traseiras 38 Sistema de aquecimento 72 Ausência de quebras de pára-brisas / janelas e vidros
7 Marcha-atrás 39 Sistema de ar condicionado/climatização 73 Comprovar alinhamento perfeito pára-choques/portas e capot
8 Equipamentos intermitentes 40 Posição intermitente do limpa pára-brisas 74 Existência da antena
9 Emergência 41 Posição normal do limpa pára-brisas 75 Ausência de danos na parte inferior da carroçaria
10 Travão 42 Posição rápida do limpa pára-brisas 76 Acessórios originais montados. Verificar estado
11 Matrícula 43 Limpa-pára-brisas traseiro/vidro térmico 77 Acessórios montados não originais. Verificar estado

44 Avisadores luminosos do painel de instrumentos  
Interior 45 Sistema de lavagem de faróis  Vários

12 Luz interior 46 Funcionamento do tecto abrir de correr/basculante 78 Limpeza exterior do veículo
13 Luzes de leitura 47 Funcionamento/regulação dos retrovisores 79 Limpeza dos tapetes interiores
14 Luz do porta-luvas 48 Funcionamento dos vidros eléctricos dianteiros 80 Limpeza dos revestimentos
15 Luz da bagageira 49 Funcionamento dos vidros eléctricos traseiros 81 Limpeza da alcatifa no piso
16 Luz da pala pára-sol 50 Funcionamento do fecho centralizado 82 Limpeza da bagageira
17 Isqueiro/tomadas de 12 V 51 Funcionamento dos bancos aquecidos 83 Comprovar existência de bolsa de ferramentas/kit segurança
18 Buzina 84 Verificar anti-entalam. ou «macaco» e respectivos elementos
19 Rádio Motor 85 Verificar a documentação do veículo
20 Leitor de cassetes / CD 52 Ausência de fugas no sistema de refrigeração 86 Comprovar a existência do plano de manutenção
21 Apoios de braços/manípulos e painéis de revest. das portas 53 Ausência de fugas no sistema de alimentação 87 Comprovar a existência do manual do utilizador
22 Difusores do painel de bordo/outros difusores 54 Ausência de fugas no sistema de escape 88 Comprovar existência do manual do rádio e do sist. naveg.
23 Alavanca de velocidades/alavanca de selecção 55 Verificar instalação da bateria 89 Verificar chapeleira
24 Funcionamento dos cintos de segurança 56 Fixação de bornes e estado da bateria 90 Lubrificar dobradiças de portas / capot / porta da bagageira
25 Tapetes 57 Funcionamento da ventoinha do motor 91 Estado dos pneus
26 Regulação dos bancos/regulação do apoio lombar 58 Nível de líquido refrigerante 92 Tipo / tamanho de pneus correctos
27 Regulação dos apoios de cabeça 59 Nível de líquido dos travões 93 Controlo da pressão dos pneus
28 Regulação do volante da direcção 60 Nível de líquido do limpa pára-brisas 94 Verificar pneu sobressalente

61 Nível de anti-congelante 95 Codificar Bluetooth do telefone
Travões 62 Nível de óleo da direcção assistida 96 Jogo de chaves completo

29 Estado e desgaste dos discos dos travões dianteiros 63 Nível do óleo do motor 97 Verificar chave inteligente / abertura remota
30 Estado e desgaste dos discos dos travões traseiros 64 Verificar o número de identificação do veículo 98 Verificar a matrícula
31 Estado e funcionamento dos calços dos travões 65 Verificar regulação dos faróis 99 Efectuar um ensaio de estrada
32 Funcionamento / estado dos tubos dos travões 66 Verificar/substituir filtro óleo conforme plano manut. 100 Colocar cartão do próximo serviço de manutenção
33 Funcionamento do travão de estacionamento 67 Verificar/substituir filtro de ar conforme plano manut.

 

 Assinatura do responsável da oficina Assinatura do vendedor Data


