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Konklusion

Indledende

Hvornår har bilen sidst været til service?

03.11.2017 - 73.315 Km

Testkørsel

Yderligere kommentarer til køreturen

Der blev ikke fundet nogle fejl under testkørslen.

Motor

Batteriet er fri for rust, hævelser og andre skader

Ingen tegn på rust, men der var begrænset syn, da batteriet var i cover.

Batterikabler er fri for rust og andre skader

Ingen tegn på rust, men der var begrænset syn, da batteriet var i cover.

Bremsevæskeniveau og stand acceptabelt

Bremsevæskeniveauet kunne ikke kontrolleres.

Servostyringsvæskeniveau og stand acceptabelt

Servostyringsvæskeniveau kunne ikke tjekkes, grundet manglende syn.

Yderligere kommentarer til motorrummet

Ingen fejl fundet i motorrummet.

Eksteriør

Yderligere kommentarer til funktionalitet eksteriør

Ingen fejl fundet under funktionelt eksteriør.

Interiør

Yderligere kommentarer til funktionalitet interiør

Ingen fejl fundet under funktionelt interiør

Visuelt Eksteriør
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Frontkofanger fri for defekter

- Malling skader på nederst på frontkofangeren (Se billede) - Grillen og logoet er blevet malet

sort efterfølgende med små mallingskader. (Se billede)

Motorhjelm fri for defekter

Mercedes logoet mangler, hvor der er 2 synlige huller. (Se billeder)

Yderligere kommentarer til visuelt eksteriør

En optisk kontrol blev foretaget for beskadigelse med brug af en "belægningstykkelsesmåling" -

der er tilsyneladende ingen indikation af reparationsarbejde eller tidligere skader.

Visuelt Interiør

Yderligere kommentarer til visuelt interiør

Ingen fejl fundet under visuelt interiør

Hjul og bremser

Alle 4 påmonteret fælge er fri for defekter

Èn fælg er ridset.

Følger der ekstra sæt hjul med?

295/35 ZR21 107Y - Pirelli - sommerdæk - 4,0 mm - Der er ingen fælge med til

sommerdækkene

Reservedæk

Dækkit er tilgængelig, med udløbsdato 02/2017

Affjedringstest sætter bilen sig plant efter påvirkning af støddæmpere

Ingen støddæmper test er udført, men ingen fejl spottet.

Yderligere kommentarer til hjul og bremser

- Bremseklodser og bagaksel ca. 3-2 mm. - Bremseskiver kører i dårligt kontaktmønster

Vinterhjulene monteres i kombination med sporplader / afstandsstykker.

Under bilen

Gearkassen er fri for synlig lækage og andre skader

Gearkassen er lidt våd for olie.(Se billede)

Aksel er fri for synlige skader, fejl og mangler

Kunne ikke tjekkes ordenligt, grundet manglenede syn til akslen.

Yderligere kommentarer til under bilen
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Ingen yderligere kommentar til under bilen.

Yderligere kommentarer til bilen generelt

Bilen blev prøvekørt og tjekket på en lift.

Mekanikerens ord

Køretøjet var teknisk og visuelt i god stand. Aldersrelaterede tegn på brug og slid på maling var til stede.
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Indledende

1. Bilmærke og model Mercedes ML 63 AMG.
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2. Antal kørte kilometer 76.325.
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3. Farve eksteriør Hvid.

4. Farve interiør Sort.

5. Polstring interiør

For eksempel læder, stof osv.

Læder.
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6. Servicebog er overholdt og udfyldt korrekt Ja.
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7. Hvornår har bilen sidst været til service? 03.11.2017 - 73.315 Km.
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8. Fabriksgaranti Nej.

9. Stelnummer WDC1660741A250040.
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10. Nøgle 2 nøgler + Fjernbetjeninger.
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11. Er bilen medtaget af rygning? Nej.

12. Er bilen medtaget af hund? Nej.

Testkørsel

13. Bilen fungerer overordnet optimalt ved kold

motor

Tjekkes ved kold motor

Ja.

14. Bilens gearkasse fungerer optimalt ved kold

motor

Tjekkes ved kold motor

Ja.

15. Bilen fungerer overordnet optimalt under

opvarmningsprocessen

Tjekkes under opvarmningsprocessen

Ja.

16. Bilens gearkasse fungerer optimalt under Ja.

                            13 / 39



Recar 140-punkts Autotjek
www.recar.dk

opvarmningsprocessen

Tjekkes under opvarmningsprocessen

17. Styretøjet kører ugeneret og kan udføre fulde

sving til begge sider

Tjekkes under køretur

Ja.

18. Bilen kører lige på jævnt underlag

Tjekkes under køretur

Ja.

19. Hvis bilen har fartpilot: Fartpilot fungerer efter

hensigt

Tjekkes under køretur

Ja.

20. Bremser bilen lige

Tjekkes under køretur

Ja.

21. Rattet er lige placeret og drejer ikke ved

ligeudkørsel

Tjekkes under køretur

Ja.

22. Er der unormale lyde eller vibrationer fra

affjedring

Tjekkes under køretur

Nej.

23. Er der unormale lyde fra dækkene

Tjekkes under køretur

Nej.

24. Er der unormale knirkelyde eller lig. fra interiør

Tjekkes under køretur

Nej.

25. Motorens blæsere fungerer optimalt

Tjekkes under køretur

Ja.

26. Er der unormale lyde eller vibrationer fra

motoren

Tjekkes under køretur

Nej.

                            14 / 39



Recar 140-punkts Autotjek
www.recar.dk

27. Hvis bilen har manuel gearkasse:

Gearkasse/kobling fungerer optimalt uden at have

koblingsglid/glider mellem gearene

Tjekkes under køretur

Haves ikke.

28. Bilens gearkasse fungerer optimalt ved

operationel temperatur

Tjekkes ved opvarmet motor

Ja.

29. Bilen fungerer overordnet optimalt ved

operationel temperatur

Tjekkes ved opvarmet motor

Ja.

30. Yderligere kommentarer til køreturen Der blev ikke fundet nogle fejl under testkørslen. .

Motor

31. Motoren er fri for synlig lækage (kølervæske,

olie, servostyringsvæske, airconditions væske

osv.)

Ja.
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32. Køleledninger er ikke synligt beskadiget og er i

god stand

Ja.

33. Alle remme er i god tilstand Ja.

34. Batteriet er fri for rust, hævelser og andre

skader

Nej.

Ingen tegn på rust, men der var begrænset syn, da

batteriet var i cover. 

35. Batterikabler er fri for rust og andre skader Nej.

Ingen tegn på rust, men der var begrænset syn, da

batteriet var i cover. 

36. Kølervæskeniveau og stand acceptabelt Ja.

37. Bremsevæskeniveau og stand acceptabelt Nej.

Bremsevæskeniveauet kunne ikke kontrolleres.

38. Servostyringsvæskeniveau og stand

acceptabelt

Nej.

Servostyringsvæskeniveau kunne ikke tjekkes,

grundet manglende syn.

39. Olieniveau og stand acceptabelt Ja.

40. Brandvæg er fri for synlige skader Ja.

41. Motoren er fri for lugtgener Ja.

42. Yderligere kommentarer til motorrummet Ingen fejl fundet i motorrummet. .

Eksteriør

43. Udvendige spejle fungerer efter hensigt Ja.

                            16 / 39



Recar 140-punkts Autotjek
www.recar.dk

44. Alle udvendige dørhåndtag fungerer efter

hensigt

Ja.

45. Bagagerummets åbnefunktion fungerer efter

hensigt

Ja.

46. Alle frontale lygter/lys fungerer efter hensigt

Xenon, halogen, LED, tågelygter, kørelys, blinklys osv.

Ja.

47. Alle lygter/lys bagtil fungerer efter hensigt

Baglygter, bremselys, nummerpladelys, blinklys, tågelygter,
baklys osv.

Ja.

48. Blinklys på begge bilens sider fungerer efter

hensigt

Ja.

49. Yderligere kommentarer til funktionalitet

eksteriør

Ingen fejl fundet under funktionelt eksteriør. .

Interiør

50. Pedaler er fri for skader og fungerer efter

hensigt

Ja.

51. Kabinelys fungerer efter hensigt Ja.

52. Vinduer og soltag fungerer efter hensigt Ja.

53. Centrallås fungerer efter hensigt Ja.

54. Indvendige spejle fungerer efter hensigt Ja.

55. Gearstang/gearvælger fungerer efter hensigt Ja.
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56. Håndbremsen fungerer efter hensigt Ja.

57. Varme og aircondition/klimaanlæg fungerer

efter hensigt

Ja.

58. Audio og anden multimedie fungerer efter

hensigt

Ja.
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59. Alle højtalere fungerer efter hensigt Ja.

60. Hvis multifunktionsrat: Multifunktionsrat

fungerer efter hensigt

Ja.

61. Hornet fungerer efter hensigt Ja.
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62. Instrumentbræt og baggrundslys fungerer efter

hensigt

Ja.

63. Vinduesviskere og sprinklere fungerer efter

hensigt

Ja.

64. Kopholdere fungerer efter hensigt Ja.

65. Handskerum fungerer efter hensigt Ja.

66. Solskærme fungerer efter hensigt Ja.

67. Sæder fungerer efter hensigt Ja.

68. Seler fungerer efter hensigt Ja.

69. Ingen advarselslamper i instrumentbrættet Ja.

70. Yderligere kommentarer til funktionalitet interiør Ingen fejl fundet under funktionelt interiør.

Visuelt Eksteriør

71. Frontkofanger fri for defekter Nej.

- Malling skader på nederst på frontkofangeren (Se

billede) - Grillen og logoet er blevet malet sort

efterfølgende med små mallingskader. (Se billede) 
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72. Bagkofanger fri for defekter Ja.

73. Motorhjelm fri for defekter Nej.

Mercedes logoet mangler, hvor der er 2 synlige

huller. (Se billeder)
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74. Forrude fri for defekter Ja.

75. Alle frontale lygter/lys fri for defekter

Xenon, halogen, LED, tågelygter, kørelys, blinklys osv.

Ja.

76. Alle lygter/lys bagtil fri for defekter

Baglygter, bremselys, nummerpladelys, blinklys, tågelygter,
baklys osv.

Ja.
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77. Højre forskærme fri for defekter Ja.

78. Venstre forskærme fri for defekter Ja.

79. Højre sideruder fri for defekter Ja.

80. Venstre sideruder fri for defekter Ja.

81. Frontkarosseriet er intakt og passer sammen Ja.

82. Forreste venstre dør fri for defekter Ja.

83. Forreste højre dør fri for defekter Ja.

84. Bagerste venstre dør fri for defekter Ja.

85. Bagerste højre dør fri for defekter Ja.

86. Venstre sideskørt fri for defekter Ja.

87. Højre sideskørt fri for defekter Ja.

88. Taget er fri for defekter Ja.

89. Døre og andre karrosseridele linjer korrekt op Ja.

90. Stolper fri for defekter Ja.

91. Bagklap fri for defekter Ja.

92. Tankdæksel fri for defekter Ja.

93. Bagrude fri for skader Ja.
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94. Bagkarosseriet er intakt og passer sammen Ja.

95. Alle paneler visuelt fri for rust Ja.

96. Standen på lakering God.

97. Er der tegn på større kollisionsskader Nej.

98. Yderligere kommentarer til visuelt eksteriør En optisk kontrol blev foretaget for beskadigelse

med brug af en "belægningstykkelsesmåling" - der

er tilsyneladende ingen indikation af

reparationsarbejde eller tidligere skader. .

Visuelt Interiør

99. Dørenes forseglinger er frie for defekter Ja.

100. Dørpaneler frie for defekter, pletter og andre

skader

Ja.

101. Måtter er frie for vandskader, pletter og andre

skader

Ja.

102. Paneler er frie for defekter og andre skader -

Alle paneler, instrumentbrætter, midterkonsol, døre

osv.

Ja.

103. Instrumentbræt og ventilationskanaler er rene

og fremstår pæne

Ja.

104. Handskerum og andre opbevaringsrum er frie Ja.
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for pletter og andre skader

105. Kopholdere er frie for pletter og andre skader Ja.

106. Sæder og seler er frie for pletter og andre

skader

Ja.

107. Loftsbeklædning indvendigt er fri for pletter,

vandskade og andre fejl, skader eller mangler

Ja.

108. Bagagerummet er fri for pletter og stærk lugt Ja.

109. Værktøj og andre redskaber er på plads Ja.

110. Bagagerummet er fri for rust og andre skader Ja.

111. Yderligere kommentarer til visuelt interiør Ingen fejl fundet under visuelt interiør.
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Hjul og bremser

112. Mønster på venstre fordæk

Besvarrelse skal være i millimeter

295/35 R21 107V - Yokohama - vinterdæk - 5,5

mm.

113. Mønster på venstre bagdæk

Besvarrelse skal være i millimeter

295/35 R21 107V - Yokohama - vinterdæk - 5,5

mm; En ridse på fælgen..
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114. Mønster på højre fordæk

Besvarrelse skal være i millimeter

295/35 R21 107V - Yokohama - vinterdæk - 5,5

mm.
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115. Mønster på højre bagdæk

Besvarrelse skal være i millimeter

295/35 R21 107V - Yokohama - vinterdæk - 5,5

mm.

116. Visuel kontrol af bremser foran højre side Dårlig.
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117. Visuel kontrol af bremser foran venstre side Dårlig.

118. Visuel kontrol af bremser bagved højre side Dårlig.

                            32 / 39



Recar 140-punkts Autotjek
www.recar.dk

 

119. Visuel kontrol af bremser bagved venstre side Dårlig.

120. Alle 4 påmonteret dæk er fri for defekter Ja.

121. Dækkene er af samme model Ja.

122. Alle 4 påmonteret fælge er fri for defekter Nej.
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Èn fælg er ridset. 

123. Følger der ekstra sæt hjul med? Nej.

295/35 ZR21 107Y - Pirelli - sommerdæk - 4,0 mm

- Der er ingen fælge med til sommerdækkene
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124. Reservedæk Nej.

Dækkit er tilgængelig, med udløbsdato 02/2017

125. Bremseslanger er fri for rust og revner

(Tjekkes hvis muligt)

Ja.
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126. Affjedringstest sætter bilen sig plant efter

påvirkning af støddæmpere

Nej.

Ingen støddæmper test er udført, men ingen fejl

spottet.

127. Yderligere kommentarer til hjul og bremser - Bremseklodser og bagaksel ca. 3-2 mm. -

Bremseskiver kører i dårligt kontaktmønster

Vinterhjulene monteres i kombination med

sporplader / afstandsstykker. .

 

                            36 / 39



Recar 140-punkts Autotjek
www.recar.dk

Under bilen

128. Undervognen er fri for synlig lækage og andre

skader

Ja.

129. Motoren er fri for synlig lækage og andre

skader

Ja.

130. Gearkassen er fri for synlig lækage og andre

skader

Nej.

Gearkassen er lidt våd for olie. 
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131. Differentiale er fri for synlige skader, fejl og

mangler

Ja.

132. Aksel er fri for synlige skader, fejl og mangler Nej.

Kunne ikke tjekkes ordenligt, grundet manglenede

syn til akslen. 

133. Affjedring er fri for synlige skader, fejl og

mangler

Ja.

134. Støddæmpere er fri for synlige skader, fejl og

mangler

Ja.

135. Hjulophæng er fri for synlige skader, fejl og

mangler

Ja.

136. Styretøjet er fri for synlige skader, fejl og

mangler

Ja.

137. Udstødning er fri for synlige skader, fejl og

mangler

Ja.
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138. Chassis, undervogn og drivaksler er fri for

synlige skader, fejl og mangler

Ja.

139. Yderligere kommentarer til under bilen Ingen yderligere kommentar til under bilen..

140. Samlet overordnet konklusion på bilen Køretøjet var teknisk og visuelt i god stand.

Aldersrelaterede tegn på brug og slid på maling var

til stede..

141. Yderligere kommentarer til bilen generelt Bilen blev prøvekørt og tjekket på en lift. .
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