
alvázszám tulajdonos neve

márkaszerviz típus

dátum munkalap szám rendszám kilométeróra állása

Aláírásommal igazolom, hogy autó és a megrendelés megfelel az akció feltételeinek és a kupon beváltható:

szerviztanácsadó aláírása szervizbélyegző

Az átvizsgálás javasolt fogyasztói árát, 18 000 Ft-ot a következő szervizlátogatás számlaösz-
szegéből levonjuk, amennyiben a végösszeg eléri a 18 000 Ft-ot. Az ajánlat jelen kuponnal, egy 
éven belül, egy alkalommal, egy összegben az átvizsgálási lapon szereplő alvázszámú járműre 
érvényes, és csak az átvizsgálást végző márkaszervizben váltható be. Az igénybevétel feltétele, 
a szerviz által biztosított Audi Eredeti Alkatrészek®, segédanyagok felhasználása, valamint az 
átvizsgálás – szervizbélyegzővel és szerviztanácsadó aláírásával – tanúsított végrehajtása. 

Az AKCIÓ azon Audi járművekre vonatkozik, amelyek a forgalmi engedélyük alapján,  
a „Welcome Back” akciós ajánlat igénybevételétől számítva 1 hónapnál nem régebben kerültek  
új tulajdonosukhoz, vagy amelyek az aktuális ellenőrző szerviz határidejének lejárta után, több 
mint 2 hónappal sem jártak Audi márkaszervizben.

WELCOME BACK  
szervizkupon D23WELCOMEKUPON

-ig érvényes Welcome back!
Üdvözöljük az Audi márkaszervizek világában!

WELCOME BACK átvizsgálás 18 000 Ft*
 

Jelentkezzen be autójával márka szervizeink egyikébe, hogy Ön is élvezhesse  
a biztonságos autózás és a szakértő háttér nyújtotta nyugalmat.  
Állapotfelmérésünk során átvizsgáljuk autóját, elvégezzük az évszaknak  
megfelelő kiegészítő méréseket és ellenőrizzük a gyártói minőségjavító 
intézkedések elvégzettségét is. A felmérés eredményéről, javaslatainkról 
értékelőlapot állítunk ki. A részletekről érdeklődjön márkaszervizeinkben!

LEVÁSÁROLHATÓ!

* Az ár visszavonásig érvényes, ajánlott fogyasztói ár. További részletek az átvizsgálási la-
pon. Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, kötelezettségvállalást nem jelent. 
Konkrét ajánlatért forduljon az akcióban résztvevő Audi márkaszervizünkhöz.

Amit az Audi megérdemel. Audi Service +4
A márkaszervizeink által nyújtott szakértelem, gyári technológiák és eredeti alkatrészek egyet 
jelentenek a finoman összehangolt, minőségi Audi teljesítménnyel. Mi tudjuk, hogy jó kezekben  
mire képes az autója, Ön pedig tudja, hogy autója mindaddig Audi marad, ameddig Audi szervizben 
szervizelteti. 

Magyarországi márkaszervizeinkben négy évnél idősebb autójához most különösen versenyképes áron 
biztosítunk Audi Eredeti Alkatrészeket®.
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munkalapszám rendszám dátum kilométeróra állása

Karbantartási munkák esedékes nem esedékes

jellege

Gyártói visszahívási akció vagy egyéb minőségjavító intézkedés esedékes nem esedékes

száma

Hatósági műszaki vizsga
érvényessége

Következő esedékes karbantartás

jellege dátum kilométeróra állása

SZEMREVÉTELEZETT RÉSZEGYSÉGEK

Az ellenőrzés tárgya
sürgős hamarosan

megfelelő
beavatkozást igényel

KÍVÜL

Első világítás működése (helyzetjelző, nappali fény, tompított, fényszóró, ködlámpa) 

Hátsó világítás működése (féklámpa, tolató lámpa, ködzárófény, rendszám világítás) 

Irányjelzők, vészvillogó működése

Szélvédők állapota, átláthatósága

Első ablaktörlő lapátok és ablakmosó fúvókák működése, állapota
Hátsó ablaktörlő lapátok és ablakmosó fúvókák működése, állapota

BELÜL

Műszerfal (műszerek, visszajelző lámpák) működése
Kürt, fénykürt működése

Belső, kesztyűtartó és csomagtér világítás működése

Szőnyegek állapota az utastérben és a csomagtérben
Csomagtér (pótkerék vagy defektjavító, izzókészlet, eü. csomag, láthatósági mellény)

MOTORTÉR

Motorolaj feltöltöttség
Fékfolyadék feltöltöttség

Hűtőfolyadék feltöltöttség
Csövek, vezetékek, szigetelések rögzítettsége 

KEREKEK
Gumiabroncs sérülések, mintázat, kor téli gumiabroncs  nyári gumiabroncs  
Keréktárcsák, dísztárcsák állapota

ALSÓ RÉSZ

Első fékbetétek és féktárcsák állapota
Hátsó fékbetétek és féktárcsák (kivéve dobfékek) állapota

Folyadékszivárgások (motor, sebességváltó, lengéscsillapítók)

Kormányösszekötők, stalbilizátor, szilentek állapota

Futómű (kerékcsapágyak, rögzítési pontok, lengőkarok, szilentek, porvédők) állapota

Fékcsövek, tömlők, egyéb vezetékek tömítettsége, rögzítettsége
Alsó karosszéria állapota (sérülések, alvázvédelem)

SZEZONÁLIS KIEGÉSZÍTŐ MŰVELETEK

Az ellenőrzés tárgya
sürgős hamarosan

megfelelő
beavatkozást igényel

ŐSZ/TÉL

Hűtőfolyadék fagyáspont
Ablakmosófolyadék fagyáspont

Akkumulátor műszeres ellenőrzés alapján

TAVASZ/NYÁR
Fékfolyadék forráspont
Vízvályú tisztasága, kifolyónyílások állapota
Klímaberendezés (az utastérbe lépő levegő hőmérsékletének ellenőrzése alapján)

észrevételek

Tájékoztatjuk, hogy gépjárműve műszaki átvizsgálását szemrevételezés és bizonyos értékek gyorsmérése útján végeztük el, a gépjármű megbontása nél-
kül. A jelzett vizsgálati módszerrel, az annak elvégzésekor kimutatható műszaki állapotot rögzíti a jelen állapotfelmérő lap. Felelősségünk a gyorsátvizsgálás 
árának (18 000 Ft) erejéig korlátozott. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy behatóbb, vagy más irányú, illetve eltérő időpontban történő vizsgálat esetén az 
állapotfelmérés eltérő eredménnyel zárulhat! Az itt feltárt és megadott hiányosságok nem zárják ki, hogy a gépkocsiban nem fordulnak elő egyéb hibák.

A szezonális kiegészítő műveleteket a szezontól vagy az ügyfél választásától függően kell végrehajtani.  
Figyelem: ez az ellenőrzés nem helyettesíti a fedélzeti irodalomban előírt szervizmunkákat és karbantartási műveleteket! 

szerviztanácsadó aláírása

ügyfél aláírása

D23WELCOME


