RAPORT Z WERYFIKACJI TECHNICZNEJ AUTA
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA: 167 zdjęć + Wideo z pracy silnika do pobrania pod linkiem:
(link przekazany zleceniodawcy)
DATA WYKONANIA RAPORTU: 23.03.2021
NUMER ZLECENIA: ****
KOD SPECJALISTY: 083
ZAKRES SPRAWDZENIA: Pełny Pakiet (z komputerem i sprawdzeniem podwozia) – 499zł

Czy auto jest warte zakupu i dlaczego? Czy Ekspert kupiłby to auto?
Rekomendacja na tak.
Samochód jest w bardzo dobrym stanie technicznym – silnik pracuje prawidłowo, jest suchy bez zapoceń, brak
śladów mieszania oleju z płynem chłodniczym, prawidłowy poziom wszystkich płynów eksploatacyjnych. Jazda
testowa nie ujawniła wad pojazdu. Pojazd prawidłowo przyśpiesza, nie ściąga na boki podczas jazdy na wprost,
hamowania oraz przyśpieszania, zawieszenie działa prawidłowo. Pojazd jest bezwypadkowy i bezkolizyjny (wszystkie
elementy posiadają fabryczną grubość lakieru, żaden z elementów nie był demontowany, wszystkie szyby są
oryginalne i pochodzą z roku produkcji pojazdu. Diagnostyka komputerowa nie ujawniła błędów stałych, ani
tymczasowych – błędy były usuwane 7 miesięcy wcześniej podczas serwisu w ASO. Przebieg udokumentowany
książką serwisową, zużycie wnętrza pojazdu potwierdza oryginalność deklarowanego przebiegu. Auto jest
doinwestowane, markowe opony Nokian lato oraz Good Year zima w bardzo dobrym stanie, świeże wycieraczki
przednie. Pełne koło zapasowy nigdy nie było używane.
Faktyczne wyposażenie pojazdu jest zgodne ze specyfikacją tego egzemplarza na podstawie nr VIN (w załączniku),
oraz zgodne wyposażeniem deklarowanym w ogłoszeniu.

PRAWDOPODOBNE NAPRAWY, KTÓRE NALEŻY WYKONAĆ
1. Tarcze hamulcowe przód oraz tył posiadają już wyraźny rant. Za maksymalnie 20 tyś kilometrów będzie konieczna
wymiana ok 800zł.
2. Podczas wymiany tarcz należy wymienić również klocki hamulcowe przód i tył ok 500zł.
3. Pranie tapicerki tylnej kanapy (małe dzieci + ślady jedzenia – patrz zdjęcia) ok 200zł.
4. Serwis olejowy za 5 000km ok 500zł.

ANALIZA ORYGINALNOŚCI PRZEBIEGU
Minimalne zużycie wnętrza pojazdu (pedały, kierownica, gałka biegów, podłokietnik, boczki drzwi, fotele, stan
guzików i przełączników – patrz dokumentacja fotograficzna zdjęcia nr oo 113 do 137), brak zmatowienia lamp
(zdjęcia 130-146) przednich, brak odprysków na masce i zderzaku (elementy w oryginalnym lakierze) oraz
udokumentowana historia serwisowa świadczą o oryginalności deklarowanego przebiegu (zdjęcia książki 54-72).
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DANE POJAZDU:
Numer VIN

VF3************** (zdjęcie nr 44 podszybie)

Data ostatniego przeglądu technicznego

04.02.2021

Do kiedy ważne OC

Nie przedstawiono polisy OC

Data pierwszej rejestracji w Polsce

24.01.2018

Kraj pochodzenia

Polska

Marka/Model

Peugeot 308

Przebieg

81 148km (zdjęcie nr 41)

Rocznik

2017

Wnioski/Dodatkowe Uwagi:
Dokumenty są kompletne, dowód rejestracyjny, karta pojazdu, faktura zakupu pojazdu, książka serwisowa, liczne
faktury. Podczas oględzin sprzedający nie posiadał umowy ubezpieczenia OC, natomiast wg deklaracji sprzedającego
auto jest ubezpieczone. Analiza powyższych dokumentów nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Sprzedający
dobrowolnie okazał dowód osobisty potwierdzając, że jest faktycznym właścicielem sprzedawanego pojazdu.

JAZDA PRÓBNA
Rozruch zimnego silnika

Sprawdzono
Tak

Stan
Ok

Komentarz
Prawidłowy

Rozruch ciepłego silnika

Tak

Ok

Prawidłowy

Praca na biegu jałowym

Tak

Ok

Brak zastrzeżeń

Czy palą się jakieś kontrolki na
liczniku?

Tak

Ok

Kontrolki gasną prawidłowo

Hamulce

Tak

Ok

ABS oraz hamulce ok

Hamulec ręczny

Tak

Ok

Działanie prawidłowe

Skrzynia biegów

Tak

Ok

Precyzyjna zmiana biegów,
działanie prawidłowe

Sprzęgło/Koło dwumasowe

Tak

Ok

Brak niepokojących odgłosów

Przyspieszenie

Tak

Ok

Prawidłowa dynamika, brak uwag

Jazda na wprost

Tak

Ok

Auto nie ściąga, trzyma się toru
jazdy

Układ kierowniczy

Tak

Ok

Luz niewyczuwalny, brak drgań

Zawieszenie

Tak

Ok

Praca bez zastrzeżeń

Dymienie z rury (kolor)

Tak

Ok

Auto nie dymi

Układ wydechowy

Tak

Ok

Instalacja gazowa

Brak instalacji
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Dźwięk prawidłowy

Wnioski/Dodatkowe Uwagi:
Jazda testowa odbyła się w warunkach drogowych na dystansie powyżej 8km. Samochód nie kopci (prawidłowy kolor
spalin), silnik za każdym razem odpala prawidłowo. Wszystkie kontrolki w samochodzie gasną prawidłowo. Podczas
jazdy auto trzyma się toru, nie ściąga. Zawieszenie na nierównościach działa prawidłowo dostatecznie tłumiąc
napotkane przeszkody. Brak niepokojących dźwięków zawieszenia. Działanie układu kierowniczego bez zastrzeżeń,
nie stwierdziłem również luzów na kierownicy. Próby hamowania awaryjnego potwierdziły sprawność układu, brak
pisków oraz wibracji. Hamulec ręczny również jest sprawny. Właściwości trakcyjne w normie, brak symptomów,
które mogłyby sygnalizować wady pojazdu. Sprzęgło łapie prawidłowo, płynna zmiana wszystkich biegów w skrzyni.

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU ORAZ SZCZELIN:

Spasowanie
Prawidłowe

Demontaż
Brak śladów demontażu

Stan lakieru
120-150

2 – Lewe przednie drzwi
(kierowcy)

Prawidłowe

Brak śladów demontażu

120-150

3 – Lewe tylne drzwi

Prawidłowe

Brak śladów demontażu

120-150

4 – Lewy tylny błotnik

Prawidłowe

Brak śladów demontażu

120-150

5 – Prawy tylny błotnik

Prawidłowe

Brak śladów demontażu

120-150

6 – Prawe tylne drzwi

Prawidłowe

Brak śladów demontażu

120-150

7 – Prawe przednie drzwi

Prawidłowe

Brak śladów demontażu

120-150

8 – Prawy przedni błotnik

Prawidłowe

Brak śladów demontażu

120-150

9 – Maska

Prawidłowe

Brak śladów demontażu

120-150

1 - Lewy przedni błotnik
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120-150

10 – Dach

-

-

11 – Klapa bagażnika

Prawidłowe

Brak śladów demontażu

120-150

A - Słupek

-

-

120-150

B - Słupek

-

-

120-150

C - Słupek

-

-

120-150

Wnioski/Dodatkowe Uwagi:
Pomiaru dokonano miernikiem PRODIG TECH P-11-S-AL. Podczas przeprowadzonych pomiarów powłoki lakierniczej
nie stwierdziłem pozafabrycznej ingerencji lakierniczej, żaden z elementów nie był demontowany, spasowanie
fabryczne. Minimalne odpryski na przednim zderzaku.

SPRAWDZENIE SZYB
Szyba czołowa

Oryginalna?
Nie

Data produkcji
2019

Uszkodzenia, jakie?
Drobne odpryski

Prawe przednie drzwi

Tak

2017

Brak

Prawa tylna boczna

Tak

2017

Brak

Szyba tylna

Tak

2017

Brak

Lewe przednie drzwi

Tak

2017

Brak

Lewa tylna boczna

Tak

2017

Brak

Wnioski/Dodatkowe Uwagi:
Przednia szyba po wymianie na nieoryginalną, posiada drobne odpryski jednak poza polem widzenia, więc nie
kwalifikuje się do wymiany. Dolna uszczelka szyby czołowej pod wycieraczkami nie przylega dokładnie po wymianie.

SPRAWDZENIE ŚWIATEŁ

Światła mijania

Stan
Ok

Komentarz
Sprawne

Kierunkowskazy

Ok

Sprawne

Stop

Ok

Sprawne

Długie

Ok

Sprawne

Postojowe

Ok

Sprawne

Przeciwmgielne

Ok
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Sprawne

Awaryjne

Ok

Sprawne

Cofania

Ok

Sprawne

Wnioski/Dodatkowe Uwagi:
Oświetlenie zarówno zewnętrzne i wewnętrzne całkowicie sprawne. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Wnętrze suche,
przejrzyste klosze lamp. Barwa klosza przednich lamp jednakowa, nienaruszone elementy mocujące.

OCENA ZUŻYCIA WNĘTRZA POJAZDU
Deska rozdzielcza

Komentarz
Brak uszkodzeń

Kierownica

Brak uszkodzeń

Hamulec ręczny

Brak uszkodzeń

Dźwignia zmiany biegów

Brak uszkodzeń

Pedały

Brak uszkodzeń

Przełączniki i dźwignie

Brak uszkodzeń

Tapicerka

Brak uszkodzeń

Brzydkie zapachy

Brak uszkodzeń

Sierść zwierząt

Trochę w
bagażniku

Wizualna ocena od 1 do 5,
gdzie 5 = b.dobry stan

4

Zadrapania Otarcia

Plamy

Dziury

Tylna kanapa
do
natychmiasto
wego prania

Wnioski/Dodatkowe Uwagi:
W samochodzie nie czuć wilgoci, brak śladów pleśni pod dywanikami. W bagażniku jest obecna sierść zwierzęcia.
Podsufitka z tyłu zabrudzona punktowo – widoczne na zdjęciach. Zadrapania użytkowe wnętrze. Centralny
wyświetlacz posiada jakby rysę od flamastra jednak nie idzie jej zdrapać – na wyświetlaczu oraz przyległej ramce.
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DZIAŁANIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA
Radio

Stan
Ok

Komentarz
Sprawne, brak zastrzeżeń

Kierownica wielofunkcyjna

Ok

Działa, ok

Koło zapasowe

Ok

Jest dojazdowe

Autoalarm

Nie ma

Elektryczna regulacja świateł

Ok

Sprawna

Elektryczne lusterka

Ok

Działają, ok

Centralny zamek

Ok

Brak uwag

Czujniki parkowania

Ok tył

Sprawna, brak uwag

Światła przeciwmgłowe przód

Ok

Sprawne

Światła przeciwmgłowe tył

Ok

Działają, brak uwag

Podgrzewane fotele

brak

Opuszczanie szyb przód

Ok

Sprawne

Opuszczenia szyb tył

Ok

Sprawne

Klimatyzacja

Ok

Sprawna klimatyzacja

Komputer

OK

Brak uwag

Wnioski/Dodatkowe Uwagi:
Elektronika pojazdu sprawna, podczas oględzin sprawdzono odbiorniki i przełączniki elektryczne wyposażenia.
Oznaczenia przycisków działają prawidłowo (nie są również wytarte). Wentylacja działa prawidłowo, brak
nieprzyjemnych zapachów. Kompresor klimatyzacji załącza się.

KOMORA SILNIKA
Stan

Komentarz

Barwa oleju

Ok

Kolor oleju w normie

Poziom oleju

Ok

Prawidłowy poziom

Poziom płynu wspomagania

Ok

Prawidłowy

Poziom płynu hamulcowego

Ok

Ok, w normie

Poziom płynu chłodzącego

Ok

W normie

Czystość płynu chłodniczego i zbiorniczka
wyrównawczego

Ok
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Klarowny, barwa prawidłowa

Widoczne wycieki

Brak

Brak wycieków i zapoceń

Wewnętrzny stan maski i maty
wygłuszającej

Ok

Brak uwag

Ślady odkręcania śrub mocujących

x

obecne

Niepokojące dźwięki silnika

Brak

Prawidłowa praca silnika

Zawieszka wymiany oleju

Ok

Jest zawieszka wymiany oleju

Zawieszka wymiany rozrządu

brak

Zbyt niski przebieg na wymianę

Wnioski/Dodatkowe Uwagi:
Komora silnika nie była myta przed oględzinami. Poziom płynów eksploatacyjnych w zbiorniczkach wyrównawczych
jest prawidłowy. Widoczne zawieszki serwisowe. Prawidłowy stan maty wygłuszającej, nie jest uszkodzona ani
rozerwana, odpowiednio przylega do pokrywy silnika. Brak widocznych wycieków. Silnik pracuje równo bez
niepokojących odgłosów. Nie stwierdziłem żadnych wycieków oraz istotnych zapoceń.

STAN OPON I FELG

Producent

Lewa przód
Goodyear

Lewa tył
Goodyear

Prawa przód
Goodyear

Prawa tył
Goodyear

Data produkcji

23t 2017

22t 2017

22t 2017

22t 2017

Stan felgi

Ok, nieoryginalna

Ok,
nieoryginalna

Ok, nieoryginalna

Ok,
nieoryginalna

Stan bieżnika (mm)

7,2 mm

6,6 mm

7,1 mm

6,7 mm

Wnioski/Dodatkowe Uwagi:
Stan felg bez zastrzeżeń. Na osiach założone opony tego samego typu. Opony letnie z połowy 2017 roku. Wszystkie
cztery opony posiadają nierównomierne zużycie bieżnika- strona wewnętrzna jest bardziej zużyta szczególnie na
tylnej osi gdzie opony praktycznie nie posiadają bieżnika od wewnątrz – należy skontrolować geometrię zawieszenia
aby uniknąć nadmiernego zużycia opon.

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
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Komentarz (Interpretacja błędu)

Stan
Połączono?

Podłączono

Błędy

Ok

Brak błędów

Wnioski/Dodatkowe Uwagi:
Podczas diagnostyki komputerowej odczytano pamięć wszystkich sterowników elektronicznych. Badanie nie
wykazało żadnych błędów systemowych. Analiza parametrów nie wykazała nieprawidłowości. Przebieg pojazdu
odnotowany w sterownikach zgadza się z deklarowanym przez sprzedającego.

SPRAWDZENIE PODWOZIA
Stan

Komentarz

Wycieki silnika od spodu

Ok

Brak widocznych wycieków i zapoceń

Osłona silnika od spodu

Ok

Jest

Stabilizatory oraz drążek stabilizatora

Ok

Stan prawidłowy

Wahacze i tuleje wahaczy

Ok

Stan prawidłowy, brak uwag

Amortyzatory

Ok

Brak wycieków

Ocena tarcz hamulcowych

Ok

Stan tarcz prawidłowy, minimalny rant

Ocena klocków hamulcowych

Ok

Stan ok 50% grubości

Widoczne naprawy powypadkowe

Ok

Brak widocznych napraw

Widoczna korozja

Ok

Brak widocznej korozji

Ocena progów i el.konstrukcyjnych

Ok

Stan prawidłowy, brak uwag

Wnioski/Dodatkowe Uwagi:
Podczas sprawdzenia podwozia nie stwierdziłem luzów ani innych nieprawidłowości związanych z pracą zawieszenia.
Brak widocznych ognisk korozji. Brak wycieków oraz istotnych zapoceń, obudowa skrzyni biegów sucha. Stan
nadwozia prawidłowy. Przewody paliwowe nie są zniszczone, suche. Osłony półosi napędowych bez uszkodzeń,
suche. Nie stwierdziłem również nalotu olejowego na amortyzatorach, który mógłby wskazywać na ich zły stan oraz
konieczność wymiany.

