Kontrola przed odjazdem
Kierowca jak i właściciel pojazdu są w równym stopniu odpowiedzialni za zgodny z
przepisami stan techniczny pojazdu.
Regularnie dokonywana kontrola przed odjazdem chroni przed nieprzyjemnymi
niespodziankami i ustawicznie przyczynia się do podniesienia bezpieczeństwa jazdy.

Lista kontrolna:

Oświetlenie
()

światła mijania

()

światła dzienne – światła do jazdy dziennej

()

światła drogowe

()

światła kierunkowe (kierunkowskazy)

()

światła ostrzegawcze – światła awaryjne

()

światła przeciwmgielne – światła przeciwmgłowe przednie

()

światła pozycyjne – przednie i tylne

()

światła hamulcowe – światła hamowania „stop”

()

światło cofania

()

oświetlenie tablicy rejestracyjnej

()

światła obrysowe

()

światła boczne

()

światło przeciwmgielne tylne – światło przeciwmgłowe tylne

()

światła odblaskowe

Stan techniczny pojazdu
()

skontrolować pojazd odnośnie zewnętrznych uszkodzenia i stanu opon

()

hamulce – poziom płynu hamulcowego – spadek ciśnienia

()

zapas paliwa – stan oleju silnikowego – poziom oleju silnikowego

()

płyn chłodniczy

()

widoczna utrata oleju lub paliwa

()

urządzenie wycieraczek

()

lusterka boczne

()

klakson – sygnał ostrzegawczy

()

czystość tablic rejestracyjnych

()

tabliczki ostrzegające przed niebezpiecznym towarem

()

dokumenty pojazdu / dokumenty przewozowe

()

dokumenty niebezpiecznego towaru / instrukcje wypadkowe dla kierowcy

()

osobiste wyposażenie ochronne / kamizelka ostrzegawcza

()

latarka

Hamulce – Koła - Opony
()

felgi / klucze do kół

()

nakrętki do kół / bolce

()

stan opon (uszkodzenia)

()

profil

()

ciśnienie powietrza

()

nakrętki na wentyle

Urządzenie rejestrujące
()

zagwarantowane prawidłowe funkcjonowanie urządzenia rejestrującego

()

plomby w porządku – stan plomb

()

lampki kontrolne świecą – działanie lampek kontrolnych

()

wystarczająca ilość zapasowych rolek używanych w urządzeniu rejestrującym

()

posiadanie wystarczającej ilości odpowiednich wykresówek

()

udokumentowanie czynności dla poprzedzających 28 dni kalendarzowych

Ładunek – zabezpieczenie ładunku
()

zabezpieczenie ładunku jest zagwarantowane – prawidłowe zabezpieczenie
ładunku

()

posiadanie wystarczającej ilości pasów mocujących / łańcuchów mocujących

()

środki mocujące z możliwością naciągania / maty przeciwpoślizgowe

()

umocowanie i zabezpieczenie wymiennego nadwozia, pojemników,
kontenerów.

Użytkowanie pojazdu w okresie zimowym
()

poprawne ogumienie – właściwe ogumienie

()

łańcuchy śnieżne – pomoce dla jazdy pod górę

()

zabezpieczenie przed zamarzaniem – płyn chłodniczy

()

zabezpieczenie przed zamarzaniem płynu do wycieraczek

()

zabezpieczenie przed zamarzaniem płynu do spryskiwacza reflektorów

()

środki pomocnicze dla odmrażania (skrobak, spryskiwacz do lodu (spray))

()

koc, pled

