Kontrollitud kasutatud autod
Sõiduki andmed
Mark, mudel: Ford Mondeo
Registrinumber: 593BLD
VIN: WF0DXXGBBDDE05049

Hooldusajalugu / Tehnilised kampaaniad
✔ Hooldused teostatud

✔ Hooldusajalugu dokumenteeritud

Visuaalsed standardid väljast
✔ Tuuleklaas, klaasid, tuled vigastusteta, mis ületavad vanusest ja läbisõidust tingitud ✔ Rehvid-veljed heas korras
normaalset kulumist
✔ Uksetihendid kahjustamata
✔ Visuaalsed avariikahjud puuduvad
✔ Plastikosad heas korras
✔ Põhi ja rattakoopad korras
✔ Kere, värv, lakk kahjustusteta,mis ületavad vanusest ja läbisõidust tingitud
normaalset kulumist

Visuaalsed standardid salongis
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Salong puhas ja visuaalselt heas korras
Panipaigad ja nende luugid korras
Topsihoidjad korras
Istmed, ukse- ja salongipolstrid heas korras ja puhtad
Põhja- ja uksematid heas korras

✔
✔
✔
✔
✔

Lagi puhas
Pagasiruum puhas
Uksehinged ja - postid puhtad
Turvavööd ning lukustid töökorras ja puhtad
Pedaalikummid korras ja puhtad

Armatuurlaud heas korras ja puhas

Tehnilised kriteeriumid
✔ Rehvimustri sügavus minimaalselt 4mm
✔ Veljed ilma kahjustusteta, mis ületavad vanusest ja läbisõidust tingitud normaalset
kulumist

✔ Vedrustus ja amortisaatorid töökorras
✔ Klaasipesu vedeliku paak täidetud ja vastab külmakindlusele
✔ Veovõllide katted korras ja ei leki

✔ Pidurid töökorras
✔ Roolisüsteem töökorras, lõtkud kontrollitud

Mootor ja mootoriruum
✔ Väljalaskesüsteem k.a. katalüsaator(id) töökorras
✔ Hammas- ja abiseadmete rihmad korras

✔ Kütusepaak, torud ja kütusefilter ei leki
✔ Jahutussüsteem töökorras ja ei leki, jahutusvedelik vastab külmakindlusele

Elektroonika ja liikuvad osad
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Salongi, kindalaeka ja pagasiruumi valgustus töökorras
Armatuuri ja lülitite valgustus töökorras
Aku töökorras
Signaal töökorras
Istmete reguleerimine ja istmesoojendused töökorras
Aknad ja peeglid töökorras

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Esi- ja tagatuled töökorras
Tagaklaasi ja peeglite soojendus töökorras
Konditsioneer / kliimaseade töökorras
Raadio, helisüsteem ja kompuuter töökorras
Multifunktsionaalne rool töökorras
Bluetooth töökorras
Turvapadjad töökorras

Lõppkontroll
✔ Veaotsing teostatud, vead vajadusel kõrvaldatud ja hoiatustuled ei põle
✔ Kasutusjuhend autos olemas
✔ Hooldusraamat autos olemas

✔ Tööriistakomplekt, tungraud või rehviparanduskomplekt, väiksed osad (nt. antenn,
haakekonks, katted jne.) olemas

✔ Kesklukustus k.a. pagasi- ja kütuseluuk töökorras
✔ Ohutuspakett ja ohukolmnuk olemas

Proovisõit
✔
✔
✔
✔

Proovisõit teostatud
Mootor käivitub kergesti ja töötab sujuvalt
Ebatüüpilist vibratsiooni ja tuulemüra ei esine
Püsikiirushoidja töökorras

✔
✔
✔
✔

Parkimisabi töökorras
Käiguvahetus töökorras
Stabiilsuskontroll töökorras
Roolivõimendi töökorras, sõidab stabiilselt, vibratsioon normi piires

