BIJLAGE BIJ DE VERKOOPOVEREENKOMST BESCHRIJVING VAN HET TWEEDEHANDSVOERTUIG
DAT DOOR DE ONDERNEMING WORDT VERKOCHT
1. IDENTIFICATIE VAN HET VOERTUIG

A. IDENTIFICATIEGEGEVENS
typeplaatje

E1

ruitenwissers vooraan

A2

aanduiding van het chassisnummer

E2

ruitensproeiers vooraan & koplampsproeiers

A3

kilometerteller

E3

ruitenwisser achteraan

A4

inschrijvingsbewijs

E4

ruitensproeier achteraan

A5

COC of gelijkvormigheidsattest

E5

buitenspiegels

A6

certificaat technische keuring

E6

binnenspiegel

A7

onderhoudsboekje

E7

zetels

A8

controle volledige servicehistoriek binnen het Volvo-netwerk

E8

gordels

A9

Car-Pass

E9

stuurwiel

E10

brandblusser

E11

verbanddoos

B1

motor

E12

airconditioning & klimaatregeling

B2

versnellingsbak & koppeling

E13

audiosysteem, mediatoepassingen, 12v & USB

B3

batterij elektromotor & kabel (snelheid laden tot 25 - 40%)

E14

navigatiesysteem & bediening op het stuurwiel

B4

differentieel

E15

elektrische ruiten

B5

cardanhoezen

E16

centrale vergrendeling, Keyless Entry, laadpoort & voetdetectie

B6

uitlaat

E17

open dak

B7

carburator, injectoren & verstuivers

E18

reservewielhouder & reservewiel

B8

batterij

E19

aanhangwagenkoppeling

B9

radiator

E20

gevarendriehoek

B10

alternator

E21

alarmsysteem

B11

startmotor

E22

telefonie: bluetooth-verbinding & draadloos laden

B12

aandrijfriem(en) van accessoires

B13

distributieriem

F. ACTIEVE VEILIGHEIDSSYSTEMEN

B14

waterpomp

F1

Adaptive Cruise Control

F2

Blind Spot Information System

F3

Lane Departure Warning

C. WIELEN & BANDEN
C1

staat van de banden

F4

Cross Traffic Alert

C2

reservewiel

F5

Pilot Assist

C3

krik

F6

head-up display

C4

bandenherstelkit

F7

Park Assist Pilot

F8

360°-camera

F9

achteruitrijcamera

D. VERLICHTING & SIGNALISATIE
D1

te herstellen - te vervangen

niet van toepassing of niet aanwezig in het voertuig

E. UITRUSTINGEN

A1

B. ONDERDELEN

sporen van slijtage

in goede staat

sporen van slijtage

2. BESCHRIJVING

in goede staat

chassisnummer (VIN):

te herstellen - te vervangen

model:

niet van toepassing of niet aanwezig in het voertuig

merk: Volvo

binnenverlichting

G. BEGLAZING & KOETSWERK

D2

grootlichten & kruislichten

D3

mistlichten vooraan

G1

voorruit

D4

mistlicht(en) achteraan

G2

ruiten in de deuren

D5

supplementaire verlichting

G3

achterruit

D6

standlichten

G4

motorkap

D7

richtingaanwijzers

G5

kofferdeksel

D8

alarm(signaal)

G6

spatborden

D9

achterlichten & stoplichten

G7

deuren

D10

nummerplaatverlichting

G8

bumpers

D11

achteruitrijlicht(en)

G9

afdekplaten

D12

reflectoren achteraan

G10

laadbak of cabine (bij bedrijfsvoertuig)

D13

claxon

D14

instrumentenbord (verlichting & controlelampjes)
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H1

bedrijfsrem

H2

handrem

H3

remvloeistofreservoir

H4

hoofdremcilinder

te herstellen - te vervangen

niet van toepassing of niet aanwezig in het voertuig

sporen van slijtage

in goede staat
H. REMMEN & STUURINRICHTING

M. VOORBEREIDING VÓÓR LEVERING
M1

voer het volgende onderhoud gratis uit vóór de aflevering, wanneer dit nodig
is binnen de 6 maanden of 7.500 km (of maak een afspraak met de klant om
terug te komen voor een gratis onderhoud op een voor hem/haar geschikt
moment)

M2

controleer of alle voertuigdocumenten (inclusief handleiding in de juiste taal,
serviceboekje ...) in de auto liggen

M3

controleer of de wettelijke verplichte veiligheidsitems aanwezig zijn (EHBOkit, geldige brandblusser, gevarendriehoek, sleepoog en veiligheidshesje)

M4

controleer de vervaldatum van de EHBO-kit
(minstens 1 jaar tot vervaldag)

M5

controleer of de krik of bandenherstelkit aanwezig zijn (bandenherstelkit:
minstens 6 maanden tot vervaldag)

M6

controleer of beide sleutels aanwezig zijn
(3 sets voor SPA-wagens)

M7

controleer of de sleutelbox aanwezig is (voor SPA-wagens)

M8

controleer of de juiste wielmoersleutel aanwezig is, in het geval
er vergrendelbare wielbouten gemonteerd zijn

M9

verwijder alle niet-originele Volvo-accessoires

M10

log in op VIDA, voer eventuele symptoomcodes in die tijdens de wegtest
werden vastgesteld, lees de foutcodes uit en los ze op volgens
instructies en controleer op QB’s
upgrade de CAN-software in het kader van Volvo Selekt

H5

rembekrachtiging (servo)

M11

H6

stuurbekrachtiging (servo)

M12

update alle aanwezige apps en verwijder persoonlijke gegevens

H7

staat van rem- en stuurleidingen

M13

H8

vloeistofreservoir stuurbekrachtiging

wis het Volvo ID en de Volvo on Call-verbinding, voeg de nieuwe klant
Volvo ID toe en controleer de Volvo on Call-verbinding

M14

wis het navigatiegeheugen en upgrade de navigatiekaarten

M15

reset de My Car-functie naar de fabrieksinstellingen

M16

werk GraceNote bij

M17

update de spraakfunctie

M18

voer een fabrieksreset uit en reset persoonlijke instellingen

M19

wis het telefoongeheugen

M20

stel de juiste taal in

M21

stel de klok juist in

M22

vul de brandstoftank (in afspraak met de koper)

H9

remblokken

H10

schijfremmen

H11

remzadels

H12

remkrachtverdelers

H13

handremkabel

H14

stuurhuis

H15

reactiestangen stuurinrichting

H16

kogelgewrichten stuurinrichting

H17

antiblokkeringssysteem (ABS)

H18

elektronisch stabilisatieprogramma (ESP)

H19

start-stopsysteem

I. VERBINDINGEN MET HET WEGDEK & ASSEN
I1

voortrein

I2

achtertrein

I3

veren

I4

bollen hydropneumatische ophanging

I5

staat schokdempers

I6

wielnaven

I7

wiellagerhuis

I8

wiellagers

I9

driehoeksophanging

I10

reactiestangen

I11

silentblocs

I12

kogelgewrichten

I13

stabilisatiestang(en)

I14

silentblocs motor & versnellingsbak

M23

vul AdBlue bij

M24

laad de batterij op bij hybride- en elektrische wagens (min. 80%)

M25

bestel nieuwe Plugsurfing kaart (uitsluitend voor BEV, indien nodig)

Wat de punten betreft die aangeduid staan in de kolommen
“sporen slijtage” of “te herstellen” komen partijen overeen dat
de koper hiervoor geen aanpassing vraagt voor levering
voor de volgende punten de hiernavolgende aanpassingen/
herstellingen worden uitgevoerd voor de levering

J. BOUW & KOETSWERK
J1

langsliggers & dwarsliggers

J2

bodem

J3

hulpchassis

J4

wieldoorgangen

J5

stijlen

J6

kale carrosserie

J7

chassis

J8

onderzijde

Aldus opgemaakt te
op

/

/

,
in

exemplaren.

Elke partij erkent een exemplaar te hebben ontvangen.

K. VERONTREINIGING
K1

uitlaatgassentest

L. WEGTEST
L1

parkeersensoren en/of -camera werken zoals het hoort
(indien van toepassing)

L2

geen trillingen of abnormale geluiden merkbaar vanuit
aandrijflijn, carrosserie, ruiten, interieur of ophanging

L3

wagen trekt niet naar één kant en voelt stabiel aan

L4

stuurwiel is correct uitgelijnd en keert na draaien terug naar
de rechte positie

L5

alle rijmodi functioneren (Pure, Power, Eco ...) bij hybride- en
elektrische wagens

handtekening van de verkoper

handtekening van de koper(1)

(1)
De handtekening laten voorafgaan door de voluit en handgeschreven vermelding
"gelezen en goedgekeurd".
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