
TECHNICKÝ PROTOKOL

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VOZIDLA

RZ

Značka a typ vozidla

Druh vozidla

Číslo karoserie VIN

Technický průkaz číslo

Rok výroby

Uvedení do provozu

Stav km

Barva karoserie

STK / Emise do

Země původu

Odpočet DPH ano            ne

POPIS TECHNICKÉHO STAVU VOZIDLA

Údržba v autori-
zovaném servisu

ano            ne

Poslední servisní 
prohlídka

Záruka mobility ano            ne

Servisní knížka ano            ne

Ostatní dokumentace 
k vozu

Klíče od vozu / počet

Vozidlo po havárii ano            ne

Poznámka

Jsme členy programů

PROVOZNÍ NÁPLNĚ

Motorový olej poslední výměna  dne                        při                         km

Množství / stav oleje           ok              nedostatečné             doporuč. výměna

Chladicí kapalina

Množství / stav 
chladicí kapaliny           ok              nedostatečné             doporuč. výměna

Brzdová kapalina poslední výměna  dne                        při                         km

Množství / stav 
brzdové kapaliny           ok              nedostatečné             doporuč. výměna

KAROSERIE

Karoserie            původní             koroze             opravovaná

Pokud opravovaná, rozsah opravy / poznámka

AKTUÁLNÍ POŠKOZENÍ KAROSERIE A TLOUŠŤKA LAKU
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PŘEVODOVKA

Převodovka odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání

po výměně

zvýšená hlučnost

zjevný únik oleje

zjevná funkční vada

Poznámka

ŘÍZENÍ

Řízení odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání

zvýšená vůle

projevy netěsnosti

táhne stranou

zjevná závada

Poznámka

BRZDY

Brzdy odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání

po výměně

snížená účinnost

zjevná závada

doporučená výměna

koroze

Stav obložení

Ruční brzda odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání

dlouhý proběh

snížená účinnost

zjevná závada

Poznámka

NÁPRAVA

Přední náprava

odpovídá počtu ujetých km, 

charakteru a době užívání

vůle v uložení a závěsech

mechanické poškození

snížená účinnost

Zadní náprava

odpovídá počtu ujetých km, 

charakteru a době užívání

vůle v uložení a závěsech

mechanické poškození

snížená účinnost

Poznámka

TLUMIČE

Tlumiče odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání

po výměně

snížená účinnost

doporučená výměna

Poznámka

MOTOR

Motor
odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání              

po výměně

Chod motoru zvýšená hlučnost

snížený výkon

kouřivost

zvýšená spotřeba oleje

zjevná závada

Stav rozvodového 
řemene / řetězu

odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání

doporučená výměna

Poznámka

POHON VOZU

Pohon 4x2           4x4

Stav odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání

zjevná závada

doporučená výměna oleje v rozvodovce

Poznámka

SPOJKA

Spojka odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání

snížená účinnost

doporučená oprava / výměna

hlučnost / vibrace setrvačníku

Poznámka

Jsme členy programů
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AIRBAGY

Airbagy odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání

zjevná závada

Poznámka

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

Bezpečnostní 
pásy

odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  

poškozené

chybějící

nutná oprava

zjevná závada

Poznámka

SEDADLA

Stav sedadel odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání

znečištěná

funkční posun + sklápění

funkční vyhřívání sedaček

zjevná závada

Poznámka

OKNA / SKLA

Okna / skla odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání 

funkční výhřev

funkční ostřik

mírně poškozené, posekané od kamínků

poškozená

Poznámka

AKUMULÁTOR

Akumulátor původní

po výměně

snížená účinnost

doporučená výměna

Poznámka

DVEŘE

Dveře odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání 

zámky nepoškozeny

vadný zámek

vůle v závěsech

plynové vzpěry funkční

el. vzpěry funkční

zjevná závada

Poznámka

INTERIÉR

Interiér odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání 

bez poškození

poškozený

znečištěný

Poznámka

KLIMATIZACE

Klimatizace odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání 

snížená účinnost

hlučnost

Poznámka

VÝFUKOVÝ SYSTÉM

Výfukový systém odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání    

po výměně

zvýšený hluk

zvýšená koroze

netěsnosti

doporučená výměna

Filtr pevných 
částic DPF?

ano            ne

Stav filtru DPF odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  

zjevná závada / nutná výměna

doporučená výměna

Stav

Poznámka

Jsme členy programů

3



POZNÁMKY

ZA HAVEX AUTO

Zpracoval (mechanik - jméno, podpis)

Převzal (technik - jméno, podpis)

POVINNÁ VÝBAVA

Rezervní kolo ano              ne Dezén v mm

Lékárnička ano              ne

Trojúhelník ano              ne

Kompletní nářadí 
(zvedák, klíč na kola, 
sada žárovek, vesta)

ano              ne

PNEUMATIKY A DISKY

Typ disků ocelové             hliníkové

Typ pneu letní            zimní

Výrobce, značka, 
rozměr

Stav pneu v mm
LP LZ

PP PZ

Odpovídá homologaci ano              ne

Doporučená výměna ano              ne

Bezp. šrouby kol ano              ne

Poznámka

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Světlomety, konc. světla, mlhovky, směrovky funkční            nefunkční

Osvětlení interiéru, osvětlení a funkce 
přístrojové desky

funkční            nefunkční

Vyhřívání a ovládání oken, přední + zadní 
stěrače, ostřikovače

funkční            nefunkční

Klimatizace, topení, ventilátor, nezávislé 
topení

funkční            nefunkční

Navigace, rádio, přehrávač funkční            nefunkční

Poznámka

PROVOZOVATEL

Potvrzuji správnost shora uvedených údajů a prohlašuji, že jsem nezatajil žádné 
vady a poškození, které by měly vliv na stav vozidla a jeho cenu.

V                                                               dne

Podpis (razítko)

KUPUJÍCÍ

Potvrzuji převzetí vozidla a potvrzuji, že jsem byl s jeho stavem seznámen.

V                                                               dne

Podpis (razítko)

Jsme členy programů
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