
Hos Skorstensgaard bibeholder du fabriksgarantien på din helt nye bil når 
vi servicerer den – og mens din bil er på vort værksted har du mulighed for 
en gratis lånebil.

Registreringsnummer:

Dato for tjek: Model:

Årgang: Kilometer:

Bemærkninger:

34 Punkts servicetjekskema Ja Nej Ikke
relevant

Bør 
udbedres

Kontrol af bremsefunktion

Kontrol af håndbremse

Kontrol af horn, instrumentlys, kontakter, seler osv.

Kontrol af frontrude (stenslag/revner)

Kontrol af sprinklersystem/visker

Kontrol af A/C

Kontrol og justering af lygtehøjde, lygter, lysstyrke

Kontrol af batteri

Kontrol af kilerem

Smøring af hængsler, dørlåse, bagagerumslås

Kontrol af bremseskiver, klodser (for) visuelt

Kontrol af bremseskiver, klodser (bag) visuelt
Underskrift tekniker & Skorstensgaard stempel

     LILLE SERVICETJEK     MELLEM SERVICETJEK      STORT SERVICETJEK

 

 

                                                                                                  Ja    Nej   Ikke           Bør 
                                                                                                                  relevant    udbedres

Kontrol af styretøj, styrekugler, sporstænger og tandstang

Kontrol af bøsninger i stabilisator (for + bag)

Kontrol af støddæmpere

Kontrol af fjedre

Kontrol af dækkenes mønsterdybde

Kontrol af dæktryk inkl. evt. reservehjul

Kontrol af udløbsdato for dækskum      Bør skiftes inden dato:

Kontrol af undervogn (tæring)

Kontrol af hjulophæng

Skift motorolie (inkl. filter)

Skift oliefilter

Kontrol af motor (tæthed)

Kontrol af kølesystem (tæthed)

Kontrol af gearkasse (tæthed)

Kontrol af servostyring (tæthed og væskestand)

Kontrol af drivaksler + manchetter

Kontrol af udstødning og katalysator

Kontrol af bremsevæske

Kontrol af kølervæske (angiv temperaturen på frostsikkerheden) -              

Påfyldning af sprinklervæske (1 lt. u/b)

Skift luftfilter

Skift pollenfilter

Skift brændstoffilter

TILLÆG TIL SERVICE Ja Nej Ikke
relevant

Bør 
udbedres

A/C service med fyldning

Tandremssæt - vandpumpe skift

Skift af kølervæske

Skift af bremsevæske

Bremser renset og smurt (for + bag)

Bremseskiver og klodser i for udskiftet

Bremseskiver og klodser i bag udskiftet

Skift af tændrør efter interval

Skift af gearolie

mschw
Tekstboks
   Du bibeholder fabriksgarantien på din helt nye bil når vi servicere den.

mschw
Nyt stempel

mschw
Tekstboks

mschw
Gul seddel
Accepted angivet af mschw

mschw
Gul seddel
None angivet af mschw

mschw
Tekstboks
Service Centeret Skibby




