Check lijst bij afhalen nieuwe auto.

Checklijst nieuwe auto
Deze checklijst is een hulpmiddel om bij het afhalen van uw nieuwe
Duster alles langs te lopen. Dit om eventuele reclamaties achteraf
makkelijker te kunnen aantonen. Om deze lijst door te nemen, heeft u
ongeveer 45 minuten nodig.
Meenemen:
•
•
•
•
•
•

Print van deze lijst
Balpen
Digitale camera of mobiel met fotofunctie
Een getuige (indien mogelijk geen familielid)
3x Muziek cd`s (1 gekochte, 1 gebrande in
Audio format, 1 MP3) om radio/cd speler te testen.
Papieren zakdoekje voor olie controle.

Documenten:
Deze documenten dient u bij u te hebben/of te ontvangen
Controle documenten
Nr.

Controlepunt

1. Identiteitsbewijs
2. Kentekenbewijscompleet:
(???
3.
4.
5. Rekening/ aflevering
6. Bewijs betaling

Omschrijving gebrek

7. Onderhoudsboekje Dacia,
ingevuld en met stempel
handelaar
8. Bedieningshandleiding
(Nederlands, meestal
handschoenenvak)
9. Garantieboekje Dacia
10. Renault Plus
Garantiecontract(optional)
Buitenkant:
In zoverre niet anders is aangegeven, controleert u de volgende punten
op:
Aanwezigheid, Functioneren, geluiden bij openen en sluiten,
beschadigingen en vervuilingen.
Controlepunten buitenkant.
Nr.

Controlepunt

Complete voertuig
1. Lak
2. Spleten tussen alle
deuren, achterklep en
motorkap
3. Bumpers (zwart of
gespoten)
4. Buitenspiegels, zwart of
mat chroom, optische
controle
5. Zijruiten, , plus evt. tint
(optie)
6. Ruitenwisserbladen
(voor /achter)
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7. Onderkantbescherming,
voor en achter :zwart of
mat chroom (optie)
8. Zijkantbescherming;
links en rechts: zwart og
mat chroom (optie)
9. Kentekenplaat/ houder;
gecentreerd/horizontaal.
9. Beschermdelen deuren
(optie)
10. Sidebars (optie)
11. Spatbordbeschermers,
voor en achter (optie)

Controlepunten buitenkant
Nr.

Controlepunt

Deuren en achterklep
1. Deurklinken, zwart of
gelakt(optie)
2. Deursloten en slot
achterklep
3. Handmatig
openen/sluiten en/of
centrale vergrendeling
met afstandbediening
4. Openen en sluiten van
alle deuren en
achterklep
5. Toestand lak bij de
binnen- en onderkanten
van de deuren en
achterklep.
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6. Kinderveiligheid in de
achterste deuren

Controlepunten buitenkant
Nr.

Controlepunt

Omschrijving gebrek

Wielen:
1. Velgen, staal gat design
of 5 spaaks design of
lichtmetaal.
2. Banden;
bandenspanning,
optische controle,
gelijke wielen/banden
3. Ventieldopjes
4. Sierdoppen voor
staalvelgen

Controlepunten buitenkant
Nr.

Controlepunt

Voorkant:
3.
1. Koplampen; vocht.
Zwarte kappen voor 4x4
uitvoering
2. Mistlampen; standaard
of optie
3. Bullbar (optie)
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Controlepunten buitenkant
Nr.

Controlepunt

Omschrijving gebrek

Achtekant:
1. Achterlichten; vocht
/scheuren
2. Opschrift "4WD" (4x4
versie)
3. Uitlaatsierstuk (optie)
4. Trekhaak plus
contactdoos (afdichting)

Controlepunt buitenkant
Nr.

Controlepunt
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Dak :
1. Antenne
2. Dakreling; zwart of mat
chroom (optie)
3. Dakdragers (optie)

Controlepunt onderkant
Nr.

Controlepunt

Onderkant:
1. Reservewiel (optie) of
bandenreparatie set
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Binnenkant voertuig
In zoverre niet anders is aangegeven, controleert u de volgende punten
op:
Aanwezigheid, Functioneren, geluiden bij openen en sluiten,
beschadigingen en vervuilingen.
Controlepunten binnenkant
Nr.

Controlepunt

Complete binnenkant
1. Bekleding; bekleding
zittingen en zijkanten,
stof of leder.
2. Decorelementen;
middenconsole,
ventilatieopeningen,
deurgrepen
3. Afdichting tussen
voorruit en dashboard;
gegolfd, verdraaid,
lengte
3. Bekleding delen van de
deuren
4. Buitenspiegel bediening;
handmatig, elektrisch
e/of verwarmd. (opties)
visuele controle
5. Binnenspiegel; werking
anti-verblindingsstand
6. Kopsteunen;verstelbaar
en verwijderbaar
7. Vloermatten;(optie)
garage afhankelijk
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Controlepunten binnenkant
Nr.

Controlepunt

Gezeten op bestuurdersstoel
1. Voorstoelen;
lengteverstelling,
rugleuning verstelbaar
Hoogteverstelling (optie)
2. Zijruitbediening;
handmatig of elektrisch
3. Lederen stuurwiel en
schakelpook knop (optie)
4. Stuurwiel in hoogte
verstelbaar (optie)
5. Veiligheidsgordels;
waarschuwingstoon/lampje
bij niet omdoen gordel.
Hoogte verstelbaar
Waarschuwingssignaal
voor niet dragen
autogordel door bijrijder
(optie)
6. Verlichting; stadslicht,
dimlicht en grootlicht.
Richtingaanwijzers,
alarmverlichting, remlicht,
achterlichten,
achteruitrijdlicht
Mistlampen voor-achter
kentekenplaatverlichting
7. Ruitenwissers voor-achter
8. Zij airbags voor
bestuurder en bijrijder
vanaf Ambiance
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9. Waarschuwingssignaal
“deuren niet gesloten”
vanaf Lauréate
10. Bordcomputer (vanaf
Lauréate
11. Binnenverlichting

Controlepunten binnenkant
Nr.

Controlepunt
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Middenconsole:
1. Verwijderbare asbak
2. Sigarettenaansteker
3. Bewaseming
(binnenlucht/buitenlucht)
4. Airco (optie))
5. Middenarmsteun (optie)

Controlepunten binnenkant
Nr.

Controlepunt

Radio met bedieningssatelliet (optie)
1. Radio, CD-weergave

2. Luidsprekers links en
rechts
3. Bedieningssatelliet aan
stuurwiel
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Controlepunten binnenkant
Nr.

Controlepunt

Omschrijving gebrek

Gezeten op bijrijderstoel
1. Airbag rechts
deactiveerbaar ;
controlelicht
2. Zijruitbediening;
handmatig of elektrisch
3. Zonneklep;bestuurderszijde
met spiegel van Lauréate
4. Handschoenenvak;
afsluitbaar, verlichting en
leeslamp vanaf Lauréate

Controlepunten binnenkant
Nr.

Controlepunt

Gezeten op de achterbank
1. Kaartentas aan
rugleuning voorstoel
vanaf Lauréate
2. Zijruitbediening;
handmatig of elektrisch
3. Veiligheidsgordel
4. Hoofdsteunen ;
hoogteverstelbaar
5. Isofixkinderstoelbevestigingen
zijkanten
6. Rugleuning van de bank
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als geheel of in delen
neerklapbaar (optie)

Controlepunten binnenkant
Nr.

Controlepunt

In de kofferruimte
1. Kofferbak ; verlichting
2. Achterruit verwarming
3. Afdichting kofferruimte
4. Laadvloerbescherming
(optie)
5. Mobiliteitsset met
compressor en
bandendichtmiddel( vervangt
reservewiel)
2. Boordgereedschap;
afsleepoog
6. Reservewiel (optie) bij 4x4 in
de kofferbak
7. Verbandtrommel,
reflectievest,gevarendriehoek
(garage afhankelijk)
8. Honden rek (optie)
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Motorcompartiment
In zoverre niet anders is aangegeven, controleert u de volgende punten
op:
Aanwezigheid, Functioneren, geluiden bij openen en sluiten,
beschadigingen en vervuilingen.
Controlepunten motorcompartiment
Nr.

Controlepunt

1. Visuele inspectie van
motorruimte (losse of
ontbrekende
onderdelen)
Lekkende vloeistoffen:
afdichtingen en
vulopeningen.

2. Olienivo aan de peilstok.
3. Nivo van overloopvat
van de koelvloeistof.
4. Nivo
ruitensproeiervloeistof.
5. Accu (accuklemmen
goed vast; en afdekking
pluspool aanwezig)
6. Vergelijk
Chassisnummer aan de
hand van autopapieren.
7. ESP (optie, alleen voor
dCi 110 FAP)
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Handtekeningen
Handtekeningen
Koper

Getuige

Verkoper

Proefrit

In zoverre niet anders is aangegeven, controleert u de volgende punten
op:
Aanwezigheid, Functioneren, geluiden bij openen en sluiten,
beschadigingen en vervuilingen.
Controlepunten proefrit
Nr.

Controlepunt

1. 2x sleutel, waarvan 1x
optie met
afstandbediening
3. Vierwielaandrijving
(alleen 4wd uitvoering) ;
alleen bij stilstand
omschakelen, daarna
weer terugzetten naar
2wd.
4. Geluiden; klapperen.
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Eerste tankbeurt
De eerste rit zal meestal direct langs tankstation zijn.
Controlepunten tankstation
Nr.

Controlepunt
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1. Vol tanken
2. Tankbonnetje bewaren
en kilometerstand
noteren ivm
verbruiksmeting. Kan
met behulp van
(carcost.langzeittest.de
of spritmonitor.de)
3. Bandenspanning; 2,0bar
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