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Model:
Sælger (navn, adresse, tlfnr, email):
Har sælger hemmeligt nummer? (tjek www.degulesider.dk):
Oplyst
Før besigtigelse
Stelnr:
Registreringsnummer (nummerplade)
Typegodkendelsesnummer:
( http://www.biltorvet.dk/minbil/minbil.aspx )
(http://www.trm.dk/sw24860.asp )
Ingen restgæld i bilen (ingen pantebreve
ell.lign). Bilbogen kl 9-12, tlf 99 68 58 50.
Første gang indregistreret:
Kørt antal km:
Sidst synet ved: km samt dato
Ingen anmærkninger ved sidste syn
Antal mdr. til næste syn
Sidste service lavet ved: km samt dato
Antal mdr. til næste service
Kølervæske skiftet (km / dato):
Service på aut. værksted indtil dato: km:
Dokumentation for alle service overholdt?
Hvor mange år har nuværende ejer haft bilen?
Har bilen været trafikskadet?
Medfølger der tagbøjler?
Bremser adskilt og udluftet (km / dato):
Servicehæfte haves?
Brugermanual haves?
Tandrem skiftet ved km: samt dato:
Vandpumpe skiftet samtidigt?
For Berlingo: Har den 0,1 eller 2 skydedøre?
Nakkestøtter på bagsæde sænket ned i bagsædet
Undervogsbehandling
Trækkrog
Trækkrog godkendt på registrerings-attesten
Lygtebom m/nr.plade til trækkrogen?
Alufælge?
Har den radio med CD?
Sædevarme?
Varme i sidespejle?
Servostyring? (Elektrisk eller hydraulisk?)
Har bilen været trafikskadet?
Split-bagsæde?
Er der foretaget motorudskift?
Har bilen altid kun været kørt som privatvogn?
Er bilen blevet helt eller delvist omlakeret?
Fjernbetjent centrallås?
Extra nøgle haves? (For Fiat Punto: Lysebrun
kodenøgle haves?)
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Sommerdæk under 3år gamle?
FDM testet?
Er sælger villig til at få repareret alvorlige fejl,
som bliver påpeget under FDM-test?
Er sælger villig til at lade handelen gå tilbage,
hvis der under FDM-test bliver påpeget alvorlige
fejl på ≥5000kr for udbedring?
6 mdr. 100% garanti
Visuelt
Stemmer stelnr i motorrum (samt for Fiat Punto
også i bunden ved passagersædet) overens med
registreringsattesten?
Mens bilen står på jorden: Se om den ser ud til
at være skæv i stellet ved at rette forhjulene op
og se bagfra og forfra om den ser lige og
symmetrisk ud.

Er der rust langs forruden?
Hvis reservehjulet sidder under bilen: Kan
reservehjulet løsnes (spindel sidder ikke fast?)
Virker sikkerhedsselerne? Prøv at hive hurtigt i
dem og tjek at de låser. Er de uden synlige
skader? Ruller de let tilbage igen?
Sidder nakkestøtterne fast, og er de justerbare?
Pæn farve?
Pæn og velholdt udvendig?
Pænt indtræk?
Røgfri?
Lugter den sødt i kabinen? Så er det måske utæt
kabineradiator som lækker kølervæske i
kabinen.
For nyere biler: Udlæs fejlkoder på ODB stik
(sidder ofte ved sikringerne inde i kabinen).
Ser olien på oliepinden ren/pæn ud?
Er der lysebrunt skum-masse inde i låget til oliepåfyldning? (i så fald kommer der vand i olien).
Bagagerumsdækken intakt?
Bagagerumsnet til høj last intakt?
Kan døre, motorhjælm og bagklap åbnes og
lukkes uden problemer? (hvis ikke, kan det tyde
på en gammel skade).
Virker børnesikringen på bagdørene?
Virker alle lys (langtlys, nærlys, positionslys,
blinklys, baklys, stoplys, tågelys,
nummerpladelys) og horn?
Virker alle kontrollamper (går ud ved tændt
motor, og lyser alle, når der kommer tænding
på? (sammenlign med manualens lamper).
Er der baggrundslys i alle tingene i
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instrumentpanelet? (eks. baggrundslys i
temp/luft styringen? Baggrundslys på uret?)
Tjek det mens det er mørkt. Hvilke ting kan ikke
aflæses / ses?
For Berlingo: Virker blinkerarmen og kontakten
i armen til tågelys? (Typisk Berlingo-fejl).
Er antennen i taget tæt? (typisk berlingo-fejl).
Er der rust i bagklappen?
For Berlingo: Er der rust omkring bremselyset
oppe i bagklappen?
Står baghjulene lige lodret, eller hælder de
indad/udad (typisk Citroen/Peugeot fejl jvf AN)
God motorlyd ved motorhjælm åben og KOLD
motor.
Stiger spændingen på batteriet fra ca. 12.7V til
ca. 14.0V, når motoren startes (dvs virker
generatoren)?
Er kølervæsken mellem min og max?
Er kølervæsken froststikker til -20deg?
Virker EL-trådene (varmen) i bagruden? Mærk
med hånden om de bliver varme.
Kan begge sidespejle samt bakspejl justeres?
Virker 12V cigaret-tænderen?
Mål at der kommer 12V ud på cigaret-stikket.
Virker højttalerne?
Virker radioen og antennen?
Virker CD-afspilleren?
Virker kabinelys både foran og i bagagerum?
Virker alle dørlåsene manuelt ved brug af nøgle?
Virker fjernbetjeningen incl. centrallåsen på alle
døre (tjek at de alle låser/åbner)?
Virker el-rude hejs, og kan de køre helt ned og
helt op uden mislyde?
(Højre EL-hejs typisk defekt/slidt på ældre biler,
og ses ved oprulning).
Kan alle vinduer åbnes helt og lukkes helt?
Lukker dørene ordentligt (er ikke skæve eller
dårligt justeret)?
Lugter bilen tør indvendig?
Forrude uden stenslag og i øvrigt pæn?
Er listerne ved dørene og bagklap intakte?
Er lister og lign. intakt ved motorhjælmen?
Er vinterdækkene slidt jævnt og ens?
Er sommerdækkene slidt jævnt og ens?
Vinterdæk på fælge. Antal mm. tilbage:
Er dækkene mere end 5 år gamle? (aflæs
ugenr+årstal på dækket).
Er dækkene ens? (dvs ens type mønster samt ens
dimensioner? De behøver vist nok ikke at være
af samme mærke (tror jeg)).
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Har både sommerdæk og vinterdæk tilstrækkelig
højt vægtindex? (For Berlingo er det vægtindex
84T for visse modeller, og kan være krav på helt
op til 86).
Sommerdæk på fælge. Antal mm tilbage:
I motorrummet:
Er der rust i motorrummet ved fjedertårnene?
Er der tegn på lækage eller tæring af rør i
motorrummet?
Er der nok bremsevæske på?
Er der nok kølervæske på?
Er der nok servovæske på?
Er der nok olie på?
(hvis der er for lidt, kan det tyde på en lækage).
Lyder motoren godt?
På lift med hjulene på
Kan forhjul drejes på lift (ubelastet) uden at
fjederen bevæger sig i ryk (dvs tårnlejer OK).
Ingen slør i hjullejer (tag fat om hjulet og rok op
og ned) ?
På lift med hjulene af
Tag hjulene af og buk bremseslanger. Kan man
se armeringen i slangen? (i så fald dumper den
til syn).
Pæn undervogn med pava eller dinitrol?
Er bremserør pæne og ikke tærede?
Ingen slør i bærekugler? (brug dækjern under
bærekugler og bærearm)
Ingen slør i kødben (krængnings-stabilisator)?
Ingen slør i styrekugler?
For Berlingo: Er der eftermonteret
sikkerhedsskål under fjedrene til støddæmperne?
Er bundkarret tæret?
Rust i forbroen / vangerne / tårnene i
motorrummet?
Se via inspektionshul hvor slidte
bremsebakkerne er bagpå.
Motor tæt (ingen olie eller kun meget lidt)?
Gearkasse tæt?
Bremseklodser og skiver slidt ned?
Bremseskiver rustne på bremsefladen?
Bremsekalibre/cylindre utætte?
Kan udluftningsnibler på bremserne løsnes
(sidder ikke fast)?
Er gummi-manchetterne ved forhjulene uden
revner?
Hiv i kardan-leddet. Virker det OK eller meget
slattent?
For Berlingo: Har den fået sat varmelegeme i
slanger til krumptaphus-udluftning?
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For Berlingo: Er der kommet andre spændebånd
på krumtaphus-slangerne? Er der meget snask i
dem?
Er der meget mayonaise under dækslet til
oliepåfyldningen?
Lugter bilen af benzin tæt ved benzintanken?
(utæt ved benzinmåler eller ved
benzinpåfyldningen?)
Tændrør ikke sorte? (hvis sorte, så forbrænder
den olie).
I bremsestand:
Bremsestand: Forhjul friktion / skævbremsning
Bremsestand: Baghjul friktion / skævbremsning
Bremsestand: Håndbremse skævbremsning
Under kørsel
Ingen mislyde fra servostyring eller hjullejer ved
maksimum drej til begge sider, mens der køres
over ujævnt underlag?
Kan der skiftes gear under kørsel uden
problemer?
Gas lidt op og slip gassen igen med motorbrems.
Virker drivakslen OK, eller kommer der klonklyde fra kardan-led?
Virker varmen samt blæseren?
Virker kølerens blæser? (lad bilen blive stå og
køre i tomgang, til at blæseren går i gang).
Virker sprinkler-væske-pumpe både for og bag,
og stråler sprinklervæsken jævnt ud på både
forrude og bagrude, eller er nogle af dysserne
tilstoppede eller skæve?
Virker vinduesviskerne både for og bag?
(Bagviskermotor typisk defekt på Berlingo)
Virker alle kontrollamper i instrument-panelet
under kørsel, eller aktiveres Airbag-lampen
sporadisk?
Aktiveres ABS’en under hård opbremsning eller
blokerer hjulene blot?
Tager koblingen ordentligt fat ved lav fart og
mange motor-omdrejninger hvor kobling slippes
(den glider ikke)? Kobler den ordentligt ud (så
gearstangen er let at bevæge)?
Virker håndbremsen under kørsel?
God motorlyd ved kørsel
Motor kører godt (trækker godt)
Ingen rungen ved 1300omdr/min
Ingen rumlen fra hjullejer ved kørsel
Er bilen fri for rystelser ved hurtig samt langsom
kørsel?
Er bilen retnings-stabil under opbremsning?
Kommer der røg ud af udstødningen, når der
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gasses op?
Er bilen retnings-stabil under opbremsning?
Brems ned og se om den trækker skævt. Hvis
den gør, så kør retur på samme vej i samme side
af vejen og se om den så trækker til modsatte
side (eller find en mere plan vej).
Behagelig at køre i?
Godt udsyn til cyklister? Ingen store blinde
vinkler?
Virker håndbremsen, eller kan den trækkes for
langt op (dvs for slap)?
Støj ved motorvejskørsel 110km/t
Lige før køb
Hvis bilen har Aircon: Få bilen ind et varmt sted
og få bilen godt varm. Test herefter at aircondition vrker. Luften ud skal være +5 til
+7°C.
Kør tanken næsten tom til benzinlampen lyser.
Fyld tanken helt op, og se at benzinmåleren
viser max udslag samt at der er tanket næsten
den mængde, som der står som tankkapacitet i
instruktionsbogen.
Tjek efter optankning at der ikke dannes benzin
under benzintanken.
Kør en lang tur og verificer at der ikke kommer
store mængder olie ud af motoren.
Vedr. salgskontrakten:
Få dokumentation på garanti på tandremsskift.
Hvis bilen er nysynet p.g.a. salg: Få dokumentation på at omregistreringen ændrer synsdatoen for
periodisk syn, så den først skal synes igen om 2 år.
Få kode til radioen hvis den har kode (spørger den om kode efter at batteriet har været afmonteret?).

Ting som trækker op:

Ting som trækker ned:

Af mindre vigtige ting, men dog ting der er værd at bemærke:

Reparations-historik over væsentlige reparationer:

