
WIOSENNY PRZEGLĄD 

 

 

Instrukcja pracy do zlecenia nr:    Nazwisko zlecającego:                  Nr rejestracyjny:   Typ / Model: 

 
 

Nr nadwozia samochodu: 

 
 
 
                                   Wyniki kontroli  

 Prace do wykonania przez Doradcę Serwisowego:                                                                                                              OK 
nie 
OK 

1 Światła przednie i tylne           sprawdzić działanie   

2 Kierunkowskazy i światła awaryjne         sprawdzić działanie    

3 Sygnał dźwiękowy           sprawdzić działanie   

    

4 Układ spryskiwania szyb               sprawdzić działanie i ustawienie dysz   

5 Układ spryskiwania reflektorów          sprawdzić działanie i ustawienie dysz   

6 Pióra wycieraczek           sprawdzić stan zużycia i położenie spoczynkowe    

7 Szyba czołowa                                         sprawdzić stan pod kątem uszkodzeń   
Uwagi: 

_________________________________________________________________________________ 
 

8 Wyposażenie obowiązkowe                    sprawdzić czy jest gaśnica (termin ważności) i trójkąt        
                                                                ostrzegawczy 

  

9 Wyposażenie dodatkowe (zalecane): 
Komplet żarówek zapasowych 
Podnośnik i klucz do demontażu koła 
Apteczka 
Kamizelka odblaskowa 
Kompletność zestawu naprawczego opon (gdy nie ma koła zapasowego) 

  

10 Ważność badania technicznego, ubezpieczenia OC i assistance   
Uwagi: 

_________________________________________________________________________________ 
 

Prace do wykonania przez Mechanika:                                                                                                              
 

11 Sprawdzenie ogumienia 

                                                                 głębokość profilu    _______ mm 
                                         przednie lewe 
                                                                 ciśnienie powietrza _______ bar 

  

                                                                  głębokość profilu    _______ mm 
                                         przednie prawe 
                                                                 ciśnienie powietrza _______ bar 

  

                                                                  głębokość profilu    _______ mm 
                                         tylne lewe 
                                                                 ciśnienie powietrza _______ bar 

  

                                                                  głębokość profilu    _______ mm 
                                         tylne prawe   
                                                                 ciśnienie powietrza _______ bar 

  

                                                                  głębokość profilu    _______ mm 
                                         koło zapasowe 
                                                                 ciśnienie powietrza _______ bar 

  

Uwagi: 

_________________________________________________________________________________ 

 
 Poszczególne układy 

12 kontrola wzrokowa szczelności i stanu przewodów hamulcowych   

13 kontrola wzrokowa stanu okładzin hamulcowych przednich i tylnych   

14 sprawdzić poziom płynu hamulcowego   

15 kontrola wzrokowa tarcz hamulcowych   

    
Uwagi: 

_________________________________________________________________________________ 

 
16 Układ chłodzenia     sprawdzić poziom płynu   

17 Akumulator      kontrola wzrokowa stanu akumulatora, sprawdzić stan naładowania                                            

18 Układ wydechowy     sprawdzić mocowanie, szczelność       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pieczątka Partnera Serwisowego VW 



WIOSENNY PRZEGLĄD 

 

 

Uwagi: 

_________________________________________________________________________________ 

 
19 Poziom oleju silnikowego         sprawdzić poziom oleju i nieszczelności (na podnośniku)    

Uwagi: 

_________________________________________________________________________________ 

 
20 
21 

Skrzynia biegów                 sprawdzić szczelność 
Napęd osi                sprawdzić stan osłon przegubów, uszczelek półosi 

  

Uwagi: 

_________________________________________________________________________________ 

 
22 Amortyzatory  sprawdzić szczelność, mocowanie  

                                          sprawdzenie luzów w układzie zawieszenia i stanu tulei wahaczy        
  

Uwagi: 

_________________________________________________________________________________ 

 
23 Układ kierowniczy sprawdzić działanie układu kierowniczego, położenie   

                              kierownicy i kontrola poziomu płynu układu wspomagania 
  

Uwagi: 

_________________________________________________________________________________ 

 
24 Klimatyzacja                 sprawdzić działanie i siłę nawiewu   

Uwagi: 

_________________________________________________________________________________ 
Uwagi: 

_________________________________________________________________________________ 
 

Zalecenia: ________________________________________________________________ 
   

_________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że przeprowadzone powyżej prace zostały wykonane rzetelnie. 
 
                         wykonane przez :                                             doradca serwisowy: 
 
data ____________ nazwisko _____________________     nazwisko __________________________  
                                                               podpis                                                                  podpis 
 
Przegląd okresowy przypada w: _____________ lub przy stanie ___________km  
                                                                                        (zwrócić uwagą na zapis w książce serwisowej) 

 
Wypełnioną listę kontrolną otrzymuje klient. Kopia pozostaje u doradcy serwisowego. 


