Klantenrapport
Rapport nummer:

0000000859586-NL253

Inspectie plaats:

ALMERE

Bezichtigingdatum:

08.10.2021

Vlag :

PR-723-Z

gegevens van het voertuig

Renault MÃ©gane Estate;Hatchback;Diesel;Manual;Red
VIN:

VF1RFB00458609987

Kilometerstand afgelezen:

147874 km

Eerste registratie / Bouwjaar:

12.09.2017 / 0

Bezichtigingdatum / -plaats:

08.10.2021 ALMERE

Voertuig type:

Personenauto

Voertuig type:

Stationwagen

HSN/TSN:

null//null

Auto rookvrij:

ja

Conditie exterieur:

3 - Toestand bevredigend

Conditie interieur:

2 - Toestand goed

Raming van de schade

1.) Diverse | Gebruikssporen
commentaar/Opmerking:
Vloeistof lekkage : in orde; Instrumentenpaneel: in orde; Remssysteem: in orde; Koppeling: in orde; Motor: in orde;
Veersysteem: in orde; Stuurinrichting: in orde; Transmissie: in orde; Conditie interieur: 2 - Toestand goed;
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Schade foto's

Gebruikssporen

1. Diverse

Gebruikssporen

1. Diverse

Gebruikssporen

Overzicht foto's

Links voor
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Links achter

Rechts achter

Interieur

Kofferbak

Instrumentenpaneel

Kilometerstand
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Middenconsole

Andere

Transmissie

Interieur achter

Navigatie of radio

Document
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Algemene controle

Proefrit:

Beperkt Uitgevoerd
Een korte proefrit is uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de
proefrit zijn tests uitgevoerd. De resultaten zijn in het rapport gedocumenteerd.

Overzicht uitgevoerd technologie audit

Vloeistof lekkage :

in orde

Remssysteem:

in orde

Koppeling:

in orde

Motor:

in orde

Veersysteem:

in orde

Stuurinrichting:

in orde

Transmissie:

in orde

Instrumentenpaneel:

in orde

Bovenstaande inspecties worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De motorkap of de frontklep, welke van
toepassing is, wordt geopend voor inspectie van diverse componenten vanaf de bovenzijde. Beoordeling van geconstateerde
mankementen vindt plaats op basis van de Wegenverkeerswet, Voertuigreglement en uit oogpunt van Milieu/Veiligheidsaspecten.
Beoordeling van het voertuig vindt plaats met inachtneming van de volgende punten; leeftijd/kilometrage/gevonden gebreken/algehele
persoonlijke indruk van de keurmeester. Beoordeling van de inspectie-items vinden plaats volgens criteria en volgorde: Zeer goed / Goed /
Voldoende / Matig / Slecht / Vervangen. Er heeft een beperkte proefrit plaatsgevonden. Onze voertuigen worden steekproefsgewijs
gecontroleerd door Tüv Nord.
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