Pdf-ohje

Tyhjennä lomake

Osaluettelo

Ohjesivu

Valmistenumero

Rekisteritunnus
Kunnostamisessa on käytetty osia seuraavista ajoneuvoista
Merkki, malli, valmistenumero, rekisteritunnus

Info

Katsastaja täyttää

Asiakas täyttää
Mistä peräisin

Osanimike

Kanta-ajoneuvon osuus

Vaihdettujen osien osuus

1. Kori varusteineen aina 58 %
Korikehikko, itsekantava 46 %
Korikehikko + runko /
pohjalevyrakenne 46 %
- korikehikko 22 %
- runko tai pohjalevy 24 %
Etukansi
Takakansi
Etulokasuojat

oikea
vasen

Etuovi

oikea
vasen

Takasivuovi

oikea
vasen
etu
taka

Puskurit

Etusäleikkö
Lämmityslaite
2. Runko tai pohjalevy 24 %
3. Moottori apulaitteineen
Moottori
Vaihteisto ja voimansiirtoakseli
Jäähdytin
Polttoainesäiliö
4. Akselistot
Etuakselisto
Taka-akselisto
5. Sisustus
Etuistuin oikea/vasen
Takaistuin
Kojelauta
6. Valaisimet
Etuvalaisimet
Takavalaisimet
Selvityksen oikeaksi vahvistaa
ajoneuvon omistaja

Yhteensä
ajoneuvon haltija
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Omistajan tai haltijan allekirjoitus, nimenselvennys ja osoite

Katsastustoimipaikan ja katsastajan nimi

Muutoskatsastuksen hakijan allekirjoitus, nimenselvennys ja osoite
Paikka ja pvm
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Tulosta

Autojen (M1- ja N1-luokka) prosenttitaulukot
1. Kori varusteineen1
- korikehikko2
- katto
- takalokasuojat
- etukansi
- takakansi
- etulokasuojat3
- ovet4
- puskurit
- etusäleikkö
- lämmityslaite5

34 %
22 %
2%
1 % / kpl
1%
1%
1 % / kpl
4%
0,5 % / kpl
1%
2%

2. Runko- tai pohjalevy1

24 %

3. Moottori apulaitteineen
- moottori
- vaihteisto ja voimansiirto
akseli
- jäähdytin
- polttoainesäiliö

26 %
14 %

4. Akselistot6
- etuakselisto
- taka-akselisto

8%
4%
4%

5. Sisustus
- istuimet7
- kojelauta

4%
2%
2%

6. Valaisimet
- etuvalaisimet
- takavalaisimet

4%
2%
2%

Kohdat 1.-6. yhteensä

100 %

8%
2%
2%

1

Itsekantavan korin osalta runko- tai pohjalevyn osuutta ei määritellä vaan rakenteessa korikehikon osuus on yhteensä 46
%, kori varusteineen 58 %.

2

Jos N1-luokan ajoneuvossa on korikehikosta erillinen lava, kontti tai muu tavaroiden kuljetukseen tarkoitettu tila, sitä ei
lueta mukaan korikehikon osuuteen eikä muuhun taulukossa jyvitettyyn osakokonaisuuteen.

3

Jos ajoneuvossa ei ole erillisiä etulokasuojia, niiden osuus 2 % lisätään korikehikon osuuteen ja vastaavasti itsekantavan
korikehikon osuuteen.

4

Neliovisessa 1 % / kpl, kaksiovisessa 2 % / kpl.

5

Jos ajoneuvossa ei ole alun perin ollut lämmityslaitetta, sen osuus 2 % lisätään korikehikon osuuteen ja vastaavasti
itsekantavan korikehikon osuuteen.

6

Lukuun ottamatta jarruja ja ohjauslaitteistoa.

7

Kaksipaikkaisessa 1 % / kpl, muissa etuistuimet 0,5 % / kpl ja takaistuin 1 %.

Lomakkeen alkuun

