Proefrit check-list
Voor de Proefrit
ja

nee

De auto is verzekerd door de verkopende partij
De verkopende partij is in bezit van de juiste autopapieren
De verkopende partij is eigenaar van de auto waarmee u gaat proefrijden
De banden zijn in goede conditie (niet uitgedroogd en voldoende profiel)
De verlichting werkt
Loop om de auto heen en maak krassen en deuken kenbaar bij de verkopende partij voordat u gaat proefrijden

De Proefrit
ja

nee

De dashboard verlichting werkt nadat het contact werd aangezet
De motor start zonder problemen
De motor draait vlot, zonder in te houden of te sputteren
De versnellingsbak werkt naar behoren, zonder piepen of kraken
Er zijn geen verdachte geluiden (luister met de ventilatie uit en de ramen gesloten)
Nadat de motor op temperatuur is gekomen, mag de temperatuurmeter tijdens de proefrit niet stijgen
De auto rookt niet , geen slonkere wolk zichtbar is (te zien via de binnenspiegel)
Het stuur trilt niet en staat recht, als de auto rechtdoor rijdt
De auto trekt niet naar links of rechts
Geen schavende of krakende geluiden hoorbaar bij lage snelheid
Tijdens het optrekken houdt de auto niet in
Werkt de handrem tijdens het stapvoets rijden, binnen maximaal 5 klikjes

Na de Proefrit
ja

nee

Bij stationair toerental loopt de motor soepel en de toeren blijven constant (in Neutraal)
Er zijn geen vreemde geluiden waar te nemen
Geen vloeistof op de grond onder motor. (bv. druppels motorolie of koelvloeistof)
Er is geen lek waarneembaar in de uitlaat (gebruik je voet om de uitlaatpijp af
te dekken, als de motor in neutral is)
Dynamo werkt goed: Schakel zoveel mogelijk elektrische aparaten in, bij het gas
geven zou de interieur verlichting feller moeten gaan branden
De temperatuurmeter geeft een goede temperatuur aan en na verloop van
tijd zakt de temperatuur gelijkmatig
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