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: מס רכב 

בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

עפ"י הוראות משרד התחבורה

: וכתבתו 

מכלול הבדיקה
סטטוס

לא תקין אבחנהתקין

רעש מערכת שסתומיםמנוע

מערכת קירור

מערכת דלק

מערכת הצתה

מערכת פליטה

סרן קדמי ומערכת היגוי

קפיצים

שילדה ומרכב

ליקויים בעל משמעות נמוכה
 הוחלפה שמשה קדמית ,סימני פגיעה בחזית , הוחלף מגן קדמי + דלת מטען + מגן

אחורי

שילדה ומרכב

ליקויים בעל משמעות שולית
פגיעות פח ופגמים בצבע ,תיקוני פח וצבע מסביב הרכב

 מערכת בלמים - ללא פירוק 

גלגלים

צמיגים

מערכת תאורה - כולל מצבר

העברת הכוח

מחוונים

הערות כלליות

1. הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה.
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4*4אין אחריות-/גיר אוטומט/ למערכת חשמל/ מחשבי הרכב/ הגה חשמל/ כריות אוייר/ מצבר/ טורבו/ מערכת העברת כוח . 
המכון לא יכול לאמת את מונה הק"מ הרשום/ מזגן חימום פנימי לא נבדק/ לפרק גלגלים במוסך לבדיקה ותיקון מערכת הבלמים.

-

משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה.

מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסך מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב.

אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד.

אני מזמין הבדיקה מאשר שקראתי והובאו לידיעתי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום וידוע לי שממצאים אלה בלבד מחייבים את מכון הבדיקה כאמור בטופס זה.5.

09/03/2022מאשר , כי בדקתי את הרכב בתאריך334בודק רכב מס' תעודה20אדיר שרותי רכב (אני הח"מ
כמו כן לא נמצא / נמצא ליקויים דרך אשר עלול לסכן עוברי אורךלודובמקום

 ע"מ למנוע הונאה באמצעות כפל רישיונות רצוי ומומלץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והתאמה האם מספר המנוע והשלדה הרשום ברישיון הרכב הנמסר לפקיד/ה
בדואר, תואם לרשום בטופס הבדיקה ו/או לרישיון הרכב שהוצג בעת הבדיקה  במידה וקיימת אי התאמה,  אין להעביר את הבעלות ויש ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא

מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזיקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכאניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה
 ק"מ לפי המוקדם, אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות ממוחשבות או לתפקוד מערכות מכאניות עקב תקלות במערכות ניהול ממוחשבות3,000חודשים או  

 להסרת ספק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו
בלבד!!  בכפוף להצהרה חתומה על ידי מזמין הבדיקה

,ובצעתי מבחן דרך ברכב
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חותמת מכון הבדיקהשם המזמין הבדיקה וחתימתו

2006אדיר שרותי רכב (אלדן ) 
בע"מ

334

חתימה וחותמת הבודק


