
TA BAΣIKA
1 Λείπει το εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη;  

2 Υπάρχουν μεγάλα κενά στο ιστορικό των 
services ή δεν έχουν καταγραφεί καθόλου;  

3 Υποψιάζεστε πώς τα χιλιόμετρα δεν είναι 
σωστά;  

        ΔΙΑΚΟΠΉ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΉΣ

4 Μήπως ο τίτλος περιλαμβάνει τη λέξη 
«διάσωση»;  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
5 Υπάρχουν ενδείξεις ζημιάς στους τροχούς;  

6 Είναι κατεστραμμένοι οι υαλοκαθαριστήρες;  

7 Τα τάσι είναι χαλαρά, κατεστραμμένα ή 
λείπουν;  

8 Η πίεση σε όλα τα ελαστικά είναι ρυθμισμένη 
σωστά;  

9 Έχει ξεθωριάσει το χρώμα ή έχει «ραγίσει»;  

10 Υπάρχουν μέρη με διαφορετική απόχρωση 
ή χρώμα;  

11 Υπάρχουν μέρη διαφορετικά από άλλα;  

12 Υπάρχουν μέρη που λείπουν;  

13 Μπορεί ο μαγνήτης να «αγκιστρωθεί» στη 
λαμαρίνα; (δοκιμάστε διάφορα σημεία)  

14 Είναι κάποιο από τα ελαστικά διαφορετικής 
μάρκας ή μεγέθους;  

15 Υπάρχουν ενδείξεις ζημιάς ή ατυχήματος 
που δεν έχουν επισκευαστεί καλά;  

16 Μήπως λείπουν τα μπουλόνια από τις 
ζάντες;  

17
Υπάρχουν μικρά μαύρα στίγματα ή κάποια 
λιπαρή γραμμή στον προφυλακτήρα κοντά 
στο σωλήνα της εξάτμισης;

 

18 Υπάρχουν σημεία σκουριάς;  

        ΔΙΑΚΟΠΉ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΉΣ

19 Υπάρχει γενικά σκουριά;  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

20 Υπάρχουν σκισίματα ή σημάδια φθοράς στα 
καθίσματα;  

21 Υπάρχουν ρωγμές, κηλίδες ή σπασμένα 
κομμάτια;  

22 Είναι η ρεζέρβα, ο γρύλος και τα εργαλεία 
κατεστραμμένα ή λείπουν;  

23
Μήπως κάποιο από τα παράθυρα κατεβαίνει 
ή ανεβαίνει πιο αργά από τα υπόλοιπα; 
Μήπως κάνει θόρυβο;

 

24
Όταν ο κλιματισμός είναι ενεργοποιημένος, 
κάνει ο ανεμιστήρας κάποιο τρίξιμο, κάποιο 
θόρυβο ή λειτουργεί μόνο σε μια ταχύτητα;

 

25 Μήπως το aircondition βγάζει ζεστό αέρα;  

26
Ενεργοποιήστε όλα τα εξαρτήματα 
(υαλοκαθαριστήρες, ραδιόφωνο, καθρέφτες 
ηλεκτρικούς, κ.λπ.). Λειτουργούν όλα σωστά;

 

27
Είναι το πεντάλ του φρένου 
χρησιμοποιημένο περισσότερο ή λιγότερο 
από τα χιλιόμετρα στο κοντέρ;

 

28 Υπάρχει σκουριά ή ίχνη νερού στη ρεζέρβα;  

29 Η ηλιοροφή αργεί να ανοίξει ή «κολλάει» στο 
άνοιγμα;  

        ΔΙΑΚΟΠΉ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΉΣ

30 Υπάρχει κάποια άσχημη μυρωδιά, σαν 
μούχλα ή χαλασμένο γάλα;  

31
Υπάρχουν σημάδια καταστροφής από νερό 
στο ντουλαπάκι του συνοδηγού ή κάτω από 
τα πίσω καθίσματα;

 

Συνεχίστε με τις δύο επόμενες σελίδες

ΝΑΙ    ΟΧΙ

ΝΑΙ    ΟΧΙ
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ΝΑΙ    ΟΧΙ

 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ: 

 ΜΑΡΚΑ  ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 

 ΜΟΝΤΕΛΟ 

 VIN NO  ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΤ. ΤΙΜΉ 

 SCANNER 

      



ΠΛΑΙΣΙΟ/ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ
ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ

32 Είναι σπασμένο ή λείπει το εσωτερικό 
προστατευτικό του φτερού;  

33

Βάλτε το γόνατό σας στον προφυλακτήρα, 
αναπηδήστε τρεις φορές και σταματήστε. 
Μήπως το αυτοκίνητο κινήθηκε προς τα 
επάνω και προς τα κάτω πάνω από δύο 
φορές;

 

34 Υπάρχει ανομοιόμορφη φθορά σε κάποιο 
από τα ελαστικά;  

35 Υπάρχουν υγρά λαδιού στα αμορτισέρ;  

36

Ανασηκώστε το αυτοκίνητο με ένα γρύλο 
και σιγουρευτείτε ότι είναι σταθεροποιημένο 
και ότι οι ρόδες δεν ακουμπάνε στο έδαφος. 
Σπρώξτε τις ρόδες και δείτε αν μετακινούνται 
πλευρικός στον άξονα.

 

37 Τραβήξτε τις ράβδους και τα στηρίγματα της 
ανάρτησης. Βλέπετε κάποια κίνηση;  

38 Τα τακάκια και τα δισκόφρενα είναι 
φθαρμένα;  

39 Υπάρχει σκουριά σε οποιοδήποτε μέρος 
κάτω του αμαξώματος;  

40 Ελέγξτε το κάτω μέρος του κινητήρα. 
Υπάρχει ένδειξη διαρροής υγρών;  

41 Υπάρχουν διαρροές στο κιβώτιο ταχυτήτων;  

42 Έχει κλήση ή κάποιο μέταλλο είναι 
χτυπημένο;  

43 Υπάρχουν σημάδια συγκόλλησης;  

44
Υπάρχει διαρροή υγρού γύρω από τις 
δαγκάνες ή από το κάτω μέρος των 
ταμπούρων;

 

45
Ελέγξτε το έδαφος κάτω από το αυτοκίνητο. 
Υπάρχουν σημάδια πετρελαίου ή κάποιου 
υγρού που μπορεί να έχει στάξει;

 

46 Κοιτάξτε το κάτω μέρος του ψυγείου. 
Υπάρχει υγρασία από ψυκτικό υγρό;  

ΜΉΧΑΝΉ

47
Με τον κινητήρα σβηστό, πιέστε τους 
σωλήνες (προσοχή, μπορεί να καίνε). Είναι 
δύσκαμπτοι ή «εύθραυστοι»;

 

48 Υπάρχουν ρωγμές στους ιμάντες;  

49 Υπάρχουν καλώδια που δεν καλύπτονται;  

50 Είναι χαλαροί οι σφιγκτήρες των σωλήνων;  

51 Είναι χαλαροί και διαβρωμένοι οι σφιγκτήρες 
της μπαταρίας;  

52 Είναι η μπαταρία πάνω από 4 ετών;  

53 Υπάρχει κάποια ένδειξη διαρροής υγρών στα 
αξεσουάρ της μηχανής (δεξαμενή φρένων);  

54 Υπάρχει κάποια ένδειξη ότι έχουν μπει 
ποντίκια ή άλλα ζώα;  

55 Είναι βρώμικο το φίλτρο αέρα;  

56
Οι στάθμες των υγρών (τιμονιού, φρένων, 
ψυκτικού υγρού, πετρελαίου) είναι κάτω από 
όσο πρέπει;

 

57 Ελέγξτε για αυτοκόλλητα αλλαγής λαδιού.  

58 Υπάρχει διαρροή στο κάτω μέρος της 
δεξαμενής φρένων;  

59 Υπάρχει λάσπη στον πυθμένα δεξαμενής 
ψυκτικού;  

60
Αν ο κινητήρας έχει ιμάντα χρονισμού, είναι 
μεγαλύτερης ηλικίας από 4 χρόνια; Αν δεν 
γνωρίζετε, απαντήστε «Ναι».

 

        ΔΙΑΚΟΠΉ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΉΣ

61
Βάλτε μια σταγόνα πετρελαίου από το 
δείκτη σε ένα καθαρό και στεγνό πανί. Είναι 
κολλώδες ή μαύρο;

 

62 Υπάρχουν γυαλιστερά μεταλλικά σωματίδια 
στο λάδι;  

63 Μήπως το λάδι μοιάζει γαλακτώδες ή μυρίζει 
βενζίνη;  

64
Αφαιρέστε την τάπα λαδιού. Υπάρχουν 
πυκνά, μαύρα κατακάθια στην κεφαλή του 
κυλίνδρου;

 

65 Μυρίστε το λάδι του κιβωτίου ταχυτήτων. 
Μυρίζει καμένο;  

66
Καθαρίστε το δείκτη στάθμης του λαδιού με 
ένα καθαρό, λευκό πανί. Υπάρχουν πολλά 
μαύρα σωματίδια ή το υγρό είναι ρευστό;

 

ΜΉΧΑΝΉ - ΠΡΟΧΩΡΉΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
(ΑΠΑΙΤΕΙ ΜΙΑ ΠΙΟ ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ, 
ΕΝΗΜΕΡΏΣΤΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ)

67
Ελέγξτε τη μπαταρία για διαρροές. Σε 
κατάσταση αναμονής  είναι περισσότερο 
από 75 μιλιαμπέρ;

 

68
Ελέγξτε την τάση μεταξύ των σημείων 
του ψυκτικού και της μπαταρίας. Είναι 
μεγαλύτερη από 250 millivolts;

 

69 Συνδέστε ένα εργαλείο κωδικών. Υπάρχουν 
κώδικες που εκκρεμούν;  

70 Δοκιμή πίεσης του συστήματος ψύξης. Έχει 
διαρροή;  

        ΔΙΑΚΟΠΉ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΉΣ

71 Κάντε δοκιμή συμπίεσης. Είναι οι κύλινδροι 
25% λιγότερο ή περισσότερο από το όριο;  

72
Κάντε ένα τεστ διαρροής κυλίνδρου προς 
τα κάτω. Έχει διαρροή κάποιος κύλινδρος 
περισσότερο από 15%;

 

POWERTRAIN ΕΚΚΙΝΉΣΉ

73 Υπάρχουν παράξενοι θόρυβοι (τρίξιμο 
ιμάντα, εκπομπή καυσαερίων);  

74 Γυρίστε το κλειδί σε θέση on, τα φώτα 
ειδοποίησης ανάβουν;  

75 Ξεκινήστε το αυτοκίνητο. Τα φώτα 
προειδοποίησης παραμένουν αναμμένα;  

76 Το λαμπάκι του αερόσακου παραμένει 
αναμμένο ή αναβοσβήνει;  

77 Μήπως ο κινητήρας αποτυγχάνει να 
παραμείνει σε αδράνεια μέσα σε λίγα λεπτά;  
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ΝΑΙ    ΟΧΙ



78
Για αυτοκίνητο με αυτόματο κιβώτιο 
ταχυτήτων: Βάλτε το αυτοκίνητο μπροστά. 
Κάνει κάποιο θόρυβο στο κιβώτιο;

 

79
Σε αυτοκίνητο με χειροκίνητο κιβώτιο 
ταχυτήτων: Πατήστε το συμπλέκτη. Μήπως 
είναι δύσκαμπτος η σπασμωδικός;

 

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

80
Οδηγήστε το αυτοκίνητο σε κύκλους σε 
ανοιχτό χώρο. Κάνει κάποιο θόρυβο ή 
παρατηρείται κάποια τριβή;

 

81 Φρενάρετε σταθερά. Το φρένο δίνει την 
αίσθηση μαλακού και ευαίσθητου;  

82
Υπάρχει αλλαγή στην αίσθηση του πεντάλ 
φρένου (π.χ. μαλακό τη μια φορά, σκληρό 
την επόμενη);

 

83 Μήπως το αυτοκίνητο γέρνει προς τη μια 
πλευρά κατά το φρενάρισμα;  

84
Οδηγήστε με σταθερή ταχύτητα πάνω 
από σαμαράκια. Μήπως το αυτοκίνητο 
αναπηδά πάνω-κάτω αφού χτυπήσει κάποιο 
σαμαράκι;

 

85 Ακούτε θορύβους όπως τρίξιμο, από τις 
αναρτήσεις;  

86 Οδηγήστε το σε μεγάλες ταχύτητες. 
Υπάρχουν κραδασμοί;  

87 Είναι το τιμόνι μη κεντραρισμένο, όταν το 
αυτοκίνητο πηγαίνει ευθεία;  

88 Ακούτε έντονα τον θόρυβο του αέρα;  

89 Τα εσωτερικά μέρη κάνουν θόρυβο όταν 
περνάτε από σαμαράκια και λακκούβες;  

90 Μήπως το αυτοκίνητο έλκεται προς το πλάι;  

91 Επιταχύνετε κοφτά. Υπάρχει τράνταγμα στο 
κιβώτιο ταχυτήτων στα σημεία αλλαγής;  

92 Το αυτοκίνητο επιταχύνει σπασμωδικά;  

93

Σε αυτοκίνητο με χειροκίνητο κιβώτιο 
ταχυτήτων: Βάλτε το αυτοκίνητο στη μέγιστη 
ταχύτητα ενώ οδηγείται στα 50 χλμ/ώρα και 
πατήστε γκάζι. Στον κινητήρα ανεβαίνουν 
στροφές γρήγορα, σαν να είναι ολισθηρός ο 
συμπλέκτης;

 

        ΔΙΑΚΟΠΉ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΉΣ

94
Ακούτε θορύβους από τον κινητήρα που 
γίνονται πιο έντονοι όταν ο κινητήρας 
ανεβάζει στροφές;

 

95 Αισθάνεστε το αυτοκίνητο σαν να είναι 
«κουρασμένο» και φθαρμένο;  

ΤΕΣΤ ΟΔΉΓΉΣΉΣ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΛΛΟΝ

96
Ζητήστε από κάποιον να παρακολουθήσει 
αν οι προβολείς, τα φλας και τα φώτα των 
φρένων ανάβουν. Έχει καεί κάποια λάμπα;

 

97
Με το φίλο σας να στέκεται πίσω από το 
αυτοκίνητο, ξεκινήστε το. Βγαίνει από κάπου 
καπνός;

 

98
Με το φίλο σας να οδηγεί πίσω από εσάς, 
παρατηρεί κάποια ταλάντευση στους 
τροχούς ή μήπως το όχημα έχει περίεργη 
θέση (π.χ. χαμηλώνει το πίσω μέρος);

 

99 Βγαίνει καπνός από την εξάτμιση κατά τη 
διάρκεια της επιτάχυνσης;  

ΕΠΙΘΕΩΡΉΣΉ
ΜΕΤΑ ΤΟ TEST DRIVE

100 Κοιτάξτε κάτω από την κουκούλα-οροφή. 
Ακούτε κάποιο θόρυβο ή σφύριγμα;  

101 Κοιτάξτε κάτω από το αυτοκίνητο. Υπάρχει 
ένδειξη διαρροής υγρού;  
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 ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ «ΝΑΙ»  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Λιγότερα από 5 Πιθανώς τίποτα το σημαντικό
5 έως 10 Σχετικά εύκολο να διορθωθούν
Περισσότερα από 10 Χρονοβόρο αλλά τίποτα το σημαντικό

Λιγότερα από 5 Τίποτα το ανησυχητικό, είναι ένα συνηθισμένο 
μεταχειρισμένο αυτοκίνητο

5 έως 10 Αρκετά προβλήματα που μπορείς να επιδιορθώσεις 
μόνος σου μέσα σε ένα χρόνο

Περισσότερα από 10 Αφήστε το καλύτερα

Λιγότερα από 5 Προτείνετε χαμηλότερη τιμή
5 έως 10 Προχωρήστε σε αγορά με μεγάλη προσοχή
Περισσότερα από 10 Εγκαταλείψτε κάθε ελπίδα

        ΔΙΑΚΟΠΉ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΉΣ

1 ή περισσότερα           Kαλύτερα να το αποφύγετε

 ΥΠΟΜΝΉΜΑ  

Σημειωτέον, αλλά όχι σοβαρό

Λόγος ανησυχίας

Σοβαρό πρόβλημα

ΔΙΑΚΟΠΉ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΉΣ: 
Αποχωρείστε από τις εγκαταστάσεις

*

*

*

*

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


