SEU CARRO SEMPRE EM BOAS MÃOS
INSPEÇÃO AUTOMOTIVA BÁSICA

ITENS COBERTOS PELA INSPEÇÃO:

1 - Diagnóstico do funcionamento do sistema da eletrônica embarcada (scanner).
2 - Controle do nível do óleo do motor, câmbio, diferencial, direção hidráulica.
3 - Controle ou substituição dos filtros de óleo, combustível, ar, cabine.
4 - Controle dos equipamentos obrigatórios de segurança.
5 - Verificação do funcionamento das lâmpadas e buzina.
6 - Controle do sistema de embreagem.
7 - Controle de tensão e regulagem das correias trapezoidais ou poly-v.
8 - Controle do estado e tensão da correia dentada.
9 - Controle ou substituição das velas de ignição.
10- Controle ou substituição das pastilhas de freio dianteiras.
11- Controle das pastilhas ou lonas dos freios traseiros.
12- Controle visual das tubulações do escapamento.
13- Controle do estado e calibragem dos pneus.
14- Controle dos componentes de suspensão.
15- Verificação do estado e teste manual dos amortecedores.
16- Controle do estado de componentes de borracha (freios e suspensão) da parte inferior .
17- Controle visual do estado e fixação do protetor de cárter.
18- Controle visual de vazamentos de fluido (motor e sistema de transmissão).
19- Teste de vazamentos no sistema de arrefecimento.
20- Teste de compressão do motor.
21- Teste de vedação das válvulas.
22- Teste de pressão e vazão da bomba de combustível.
23- Controle visual das coifas e juntas homocinéticas.
24- Controle e lubrificação das juntas universais (se equipadas com engraxadeiras).
25- Controle dos componentes do sistema direcional.
26- Verificação e eventual adição do liquido do sistema de arrefecimento .
27- Controle dos eletro ventiladores do radiador e temperatura do motor.
28- Controle visual das tubulações de combustível.
29- Controle visual do estado do tanque de combustível.
30- Controle do estado e funcionamento dos cintos de segurança.
31- Controle e eventual adição do liquido dos lavadores de vidros.
32- Controle do alternador, tensão e estado da bateria.
33- Controle e eventual troca das palhetas dos limpadores dos vidros.

VALOR PROMOCIONAL EQUIVALENTE A 3 HORAS DE SERVIÇO
OBS:
1 - PEÇAS, COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTE E OUTROS MATERIAIS, BEM COMO SERVIÇOS
ADICIONAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO VALOR ACIMA,
E SOMENTE SERÃO EXECUTADOS APÓS APROVAÇÃO, PELO CLIENTE, DE ORÇAMENTO
COMPLEMENTAR.
2 – VÁLIDO PARA VEÍCULOS NACIONAIS. PARA OUTROS VEÍCULOS, FAVOR CONSULTAR A
RECEPÇÃO.

Tenho conhecimento dos serviços descritos acima ora contratados, pelos quais pagarei o
valor acordado neste documento.

Nome: _____________________________ Veículo: _____________ Placa: ____________
Belo Horizonte, ___ de ______________ de _________

Ass._______________________

