Hyundai Ön Muayene Kontrol Listesi
Tarih :
ARAÇ BİLGİLERİ

TÜVTURK MUAYENESİ SIRASINDA GEREKLİ EVRAKLAR

Ruhsat Sahibi

Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Ruhsat

Araç Modeli

Egsoz Pulu

Şasi No

Trafik Sigortası

Motor No

Üzerinde tadilat yapılan araçların

Trafiğe Çıkış Tarihi

Tadilat Projesi ve Hesapları (LPG vb. Tadilatlar)

Kilometre
Renk

ALT KONTROLLER

ÜST KONTROLLER

EVRAKLAR

KONTROL NOKTALARI
Ruhsattaki bilgiler ile aracın mevcut durumu uyumlu mu? (Şasi no, Motor no, Renk ve Kişi sayısı)
Ruhsatta yeni muayene kaşesi var mı?
Egzos pulu güncel mi?
Araçta sonradan yapılan tadilatın onaylı tadilat projesi ruhsata işlenmiş mi?
Araç LPGli ise LPG ruhsata işlenmiş mi?

KONTROL
EDİLDİ

Fren testi (Roller üzerinde ön ve arka servis freni ile el frani sapma ve tutma testi)
Hidrolik fren sisteminin sıvı seviyesi kontrolü
Akü durum kontrolü
Kapılar ve kaput 1. Ve 2. kilit kontrolleri
El fren ayarının kontrolü
Tüm camların görüş açıklığı
Tüm iç/dış aynaların fonksiyon ve kontrolleri
Silecekler ve cam yıkama sisteminin kontrolü
Far, park , stop ve sinyal lambaları kontrolü
Far ayarlarının kontrolü
Dış ve iç aydınlatma tertibatının işlevi ve kontrolü
Aydınlatma sistemi renk uygunluğu
Aydınlatma parçalarının tip onaylarının kontrolü
Korna çalışma kontrolü
Kalorifer / Havalandırma / Ön cam buğu giderme / Arka cam rezistansı fonksiyon kontrolü
Uzaktan kumanda sisteminin kontrolü
Takometre (Gösterge) cihazının kontrolü
Direksiyon kiliti fonksiyon kontrolü
Pedal üzeri lastik kontrolü
Emniyet kemeri fonksiyon ve durum kontrolü
Arıza tespit cihazı (GDS) ile elektronik donanım kontrolü (ABS, ESP, hava yastığı, ışık,vs.)
2 Adet üçgen reflektör (zorunlu)
Yangın söndürme tüpü (zorunlu)
İlk yardım seti (zorunlu)
Ön/arka plaka durum ve numerik kontrolü
Plakaların bağlantı ayaklarının kontrolü
Plakaların mühür kontrolü
Bagaj kilit tertibatı ve amortisörlerinin kontrolü
Tehlikeli araç parçalarının kontrolü (Dışa açık tehlikeli araç parçası)
Vites değiştirme ve debriyaj sisteminin fonksiyon ve durum kontrolü
Motor / Diferansiyel / vites kutusu yağ kaçakları ve durum kontrolü
Direksiyon ve direksiyon servo pompasının sızdırmazlık, boşluk ve kontrolü
Direksiyon mekaniği boşluk ve durum kontrolü
Yaylar ve amortisörlerin kontrolü (Ön ve Arka)
Şaft ve aksların kontrolü
Stabilizatör (Viraj demir çubuğu) kontrolü
Tekerlek askı sistemi kontrolü (Salıncaklar / Geri kolları / Bağlantılar)
Fren sistemi hasar, sızdırmazlık durum kontrolü
Fren disk ve balata kalınlığı kontrolü
Motor elektrik donanımı ve tesisat/hortumların kontrolü
Kulakların kontrolü (Motor / Şanzıman / Diferansiyel)
Yakıt sisteminin sızdırmazlık ve durum kontrolü
Arka süspansiyon ve aksların boşluk ve durum kontrolü
Lastiklerin basınç, ebat, bağlantı, diş derinliği, üretim tarihi (DOT) ve durum kontrolü
Jant ve lastiklerin araç standartlarına uygunluk, hasar ve korozyon kontrolü
Karoser taşıyıcıları, bağlantı parçaları ve komple şasinin paslanma, çürüme ve hasar kontrolü
Araç yıkandı mı ?

NOT :

SERVİS DANIŞMANI :

TEKNİSYEN :

İMZA :

İMZA :

DURUM

