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MŰSZERES MÉRÉSEK FÉKPADI MÉRÉS ALAPJÁN:
Fékrendszer-hatékonyság (műszeres mérés)3

Lengéscsillapítás-hatékonyság (műszeres mérés)3

FÉKRENDSZEREK ELLENŐRZÉSE:
Fékcsövek - első/hátsó
Kézifék (rögzítőfék)
Fékpedál holtjáték
Első fékrendszer - fékbetétek  - féktárcsák
Hátsó fékrendszer - fékbetétek -  féktárcsák/dobfékek
FUTÓMŰ ELLENŐRZÉSE:
Agycsapágyak
Rugók vagy  lap/spirál szilentek
Szilentblokk
Kormányösszekötő gömbfej/rudazat
Lengőkar gömbfej
Féltengely gumiharang
Kormánymű holtjáték
Futómű beállítottsága - kopása
GUMIABRONCSOK, KERÉKTÁRCSA ELLENŐRZÉSE:
Gumiabroncsok használhatósága (%) és típusa
Keréktárcsa típusa
Pótkerék típusa, használhatósága (%)
FOLYADÉKSZINTEK, MINŐSÉGÜK ELLENŐRZÉSE:
Motorolajszint
Fékfolyadékszint
Kormányszervó/kormányműolaj
Hidraulikafolyadék
Ablakmosó folyadék
Fagyálló fagyáspontja (műszeres mérés)3

Fékfolyadék forráspontja (műszeres mérés)3

TÖMÍTETTSÉGEK ELLENŐRZÉSE:
Motor
Turbófeltöltő
Sebességváltómű/differenciálmű (csak 4x4-nél külön egység)
Fékrendszer
Kormányszervó/kormánymű
Hidraulikus rendszer (csak, ha van az autóban)
Lengéscsillapítók
Hűtőrendszer
Kipufogórendszer
FAP-szűrő eltömődöttség, adalékkontroll (műszeres mérés)3

NYÍLÁSZÁRÓK, ÜLÉSEK ELLENŐRZÉSE:
Ajtók kárpitja, állapota, zárszerkezete
Ülések kárpitja, mozgatása, sínek
BELSŐ TÉR ÉS RAKTÉR ELLENŐRZÉSE:
Belső tér, csomagtér/raktér állapota
MOTOR ÉS ERŐÁTVITELI RENDSZER ELLENŐRZÉSE:
Motor
Tengelykapcsoló, kardán, sebességváltómű
Differenciálmű (csak külön próbaút esetén)

KONTROLLCSOMAGJAINK1 ELLENŐRZŐ PONTJAI:

1.  Szemrevételezéssel, megbontás nélkül végzett átvizsgálás, mely a nem műszeres ellenőrzés esetében az átvizsgálást végző szakember szakmai tapasztalatai és hozzáértése alapján 
megadott becsült értékeket állapít meg. Ez az átvizsgálás nem helyettesíti a kötelező hatósági Műszaki Vizsgát. Az átvizsgálás azt ellenőrzi, hogy a kontrollpontokon a vizsgálat 
időpontjában van-e meghibásodás vagy sem, és nem vetíti előre az adott pontok és/vagy a gépjármű bármely más alkatrészének, berendezésének későbbi meghibásodási lehe-
tőségét! A szolgáltatáscsomag ára más akcióval és/vagy hűségprogram kedvezményével nem összevonható. Az átvizsgálás során az átvizsgálást végző szakember a műszerfalon 
kijelzett adatokat (pl. kilométeróra-állást) és a gépjármű hivatalos papírjaiban rögzített adatait tekinti irányadónak, azok hitelességét nem ellenőrzi. A csomag részletes tartalmát a 
„Műszeres állapotfelmérés szervizcsomagok“ táblázat tartalmazza. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akciós csomagár 2022.11.01-től visszavonásig érvényes a magyarországi hivata-
los Citroën márkaszervizekben, és más ajánlattal nem vonható össze.

2.  Csak Citroën gépjárművekhez igénybe vehető csomag. Amennyiben Ön más gépjárműmárkára szeretné a csomagot igénybe venni, úgy előtte érdeklődjön hivatalos márkaszer-
vizünkben, hogy az Ön gépjárművére a kontrollcsomag igénybe vehető-e?

3.  A mérési jegyzőkönyv az átvizsgálási adatlap elválaszthatatlan része.
4.  A gépjármű komputereiből történő hibakiolvasás, mely arról tájékoztat, hogy tárolnak-e hibát a gépjármű komputerei? Hibafeltárást, bővebb diagnosztikát a csomagár nem tartalmaz.
5.  Komplex állapotfelmérés nélkül az értékbecslés nem végezhető el, ezért az értékbecslés csak a 150 pontos komplex kontrollcsomag mellé vásárolható, annak kiegészítéseként, 

plusz díj ellenében.
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FELSZERELÉSEK ÉS BEÉPÍTETT TARTOZÉKOK ELLENŐRZÉSE:
Generátor, akkumulátor, indítómotor
Világító berendezések ellenőrzése
Műszerfal világítások/visszajelzők
Ablaktörlők működése és a gumik állapota
Visszapillantó tükrök működése és állapota
Ablakmosó berendezés
Szellőzés/klimatizálás
Biztonsági öv állapota és működése
Kormánykerék állapota
Kerék design elemek ellenőrzése és állapota
PRÓBAÚT:
Tengelykapcsoló/sebességváltó/differencálmű
Fék
Egyenesfutás/kormány holtjáték
Zajok
Hűtőventillátor
EMISSZIÓ ELLENŐRZÉSE (SZEMREVÉTELEZÉS ALAPJÁN):
COMPUTER TÁROLT HIBAKIOLVASÁS (MŰSZERES MÉRÉS)3,4

KAROSSZÉRIAÁLLAPOT-FELMÉRÉS:
Korrózió
Festékréteg vastagságmérés elemenként alul-felül 2x
Sérülések rögzítése
Szélvédő, lámpatestek, kocsiszekrény állapotvizsgálat
GÉPJÁRMŰTARTOZÉKOK ELLENŐRZÉSE:
GÉPJÁRMŰ EXTRA FELSZERELTSÉGE(I)NEK LISTÁZÁSA  
ÉS ELLENŐRZÉSE:

OPCIÓKÉNT RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
ÉRTÉKBECSLÉS5: – – – 8000 FT

KONTROLLCSOMAGJAINK1 ELLENŐRZŐ PONTJAI:
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1.  Szemrevételezéssel, megbontás nélkül végzett átvizsgálás, mely a nem műszeres ellenőrzés esetében az átvizsgálást végző szakember szakmai tapasztalatai és hozzáértése alapján 
megadott becsült értékeket állapít meg. Ez az átvizsgálás nem helyettesíti a kötelező hatósági Műszaki Vizsgát. Az átvizsgálás azt ellenőrzi, hogy a kontrollpontokon a vizsgálat 
időpontjában van-e meghibásodás vagy sem, és nem vetíti előre az adott pontok és/vagy a gépjármű bármely más alkatrészének, berendezésének későbbi meghibásodási lehe-
tőségét! A szolgáltatáscsomag ára más akcióval és/vagy hűségprogram kedvezményével nem összevonható. Az átvizsgálás során az átvizsgálást végző szakember a műszerfalon 
kijelzett adatokat (pl. kilométeróra-állást) és a gépjármű hivatalos papírjaiban rögzített adatait tekinti irányadónak, azok hitelességét nem ellenőrzi. A csomag részletes tartalmát a 
„Műszeres állapotfelmérés szervizcsomagok“ táblázat tartalmazza. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akciós csomagár 2022.11.01-től visszavonásig érvényes a magyarországi hivata-
los Citroën márkaszervizekben, és más ajánlattal nem vonható össze.

2.  Csak Citroën gépjárművekhez igénybe vehető csomag. Amennyiben Ön más gépjárműmárkára szeretné a csomagot igénybe venni, úgy előtte érdeklődjön hivatalos márkaszer-
vizünkben, hogy az Ön gépjárművére a kontrollcsomag igénybe vehető-e?

3.  A mérési jegyzőkönyv az átvizsgálási adatlap elválaszthatatlan része.
4.  A gépjármű komputereiből történő hibakiolvasás, mely arról tájékoztat, hogy tárolnak-e hibát a gépjármű komputerei? Hibafeltárást, bővebb diagnosztikát a csomagár nem tartalmaz.
5.  Komplex állapotfelmérés nélkül az értékbecslés nem végezhető el, ezért az értékbecslés csak a 150 pontos komplex kontrollcsomag mellé vásárolható, annak kiegészítéseként, 

plusz díj ellenében.


