Pravidelná servisní kontrola obytného vozidla
Jméno zákazníka:
Značka a model:

VIN:

Nástavba - exteriér

Komentář

Kontrola venkovních panelů pohledově
Kontrola dveří, zarážek a zámků

Zámky promazat

Kontrola těsnících gum a tesnění
Kontrola oken a jejich těsnění
Kontrola madel u přívěsů
Kontrola stavu žebříku,antény,nosiče..

Nástavba - interiér

Komentář

Kompletní test vlhosti viz. příloha
Kontrola pevnosti podlahy
Kontrola pantů, zarážek a klik nábytku

panty promazat

Kontrola zarážek, vzpěr a těsnění oken vč.strop
Kontrola funkčnosti a zabezpečení střešních oken
Kontrola sítí a rolet na oknech

Pokud potřeba seřídit

Kontrola fixních ventilátorů na průchodnost

Vodovodní systém
Kontrola funkčnosti čerpadla
Kontrola funkčnosti tlakového spínače

pokud potřeba seřídit

Kontrola vodního filtru
Kontrola venkovní přípojky
Kontrola kohoutků a sprchy, venkovní také
kontrola vedení vody vizuálně
Kontrola wc splachování a uzávěr

Promazat těsnění

Kontrola odtoku vody a vedení
Před zimou vypuštění vody

Plyn

Komentář

Chladnička se neseřizuje bez vyžádání
Kontrola úniku plynu
Kontrola stavu gumových hadic
Kontrola stavu a bezpečnosti vedení trubek
Kontrola vylepení nálepky LPG na kaslíku
Kontrola odvětracích otvorů proti zanešení
Kontrola zapalování chladničky a chlazení
Kontrola funkčnosti sporáku a trouby
Kontrola funkčnosti topidla a vytápění
Kontrola funkčnosti bojleru a ohřevu
Kontrola venkovní přípojky plynu
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Elektroinstalce

Komentář

Kontrola stavu venkovní přípojky 220V
Kompletní revize elektro pouze na vyžádání
Kontrola funkčnosti měniče napětí
Kontrola funkčnosti chadničky 220V
Kontrola funkčnosti mikrovlnné trouby
Kontrola funkčnosti topení elektro
Kontrola funkčnosti bojleru elektro

Elektroinstalace 12V

Komentář

Kontrola zásuvek vozidlo-přívěs
Kontrola venkovního osvětlení vozidla
Kontrola interiérových světel + vchodové světlo
Kontrola 12V chladničky
Kontrola a očištění konektorů trakční baterie
Kontrola rozfuku topení

Podvozek

Komentář

Kontrola spojovacího zařízení a namazání, očištění
Kontrola stabilizátoru, očištění

Nutno vyměnit třecí segmenty?

Kontrola a seřízení nájezdové a ruční brzdy
Namazání nájezdové brzdy maznicí
Kontrola a namazání zvedacího kolečka
Kontrola stavu pneumatik, včetně tlaku
Kontrola brzdového obložení, seřízení a očištění

demontovat kola u přívěsů

Kontrola upevnění nástavby k podvozku
Kontrola rohových vzpěr a jejich promazání
Kontrola rezervního kola a promazání
Dotažení kol momentovým klíčem

Pozn. Jednotlivé kontrolní body se mohou lišit dle druhu vozidla ( přívěs, obytný vůz ), dotažení kol
musí zákazník zkontrolovat osobně před každou cestou a zejména po ujetí prvních 50km. Pamatujte na
nutnost vypuštění vodovodního systému před zimou. Výše uvedená kontrolní zpráva je pouze soupisem stavu
daného vozidla. Záruka se nevztahuje na žádnou část kontrolovaných prvků.

Další poznámky:

Datum kontroly:
Podpis technika:
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