GREEN PLANET
MOBILITY

AUTODOSSIER

DS DS3 Crossback E-Tense

Voertuighistorie

Technische conditie

Imperfecties

Alle informatie over de
historie van de auto zoals
onderhoudsbeurten of een
technische inspectie

Al onze auto’s zijn
uitgebreid gecontroleerd,
en daar vertellen wij jou
graag meer over

Wij geven jou graag een
eerlijk beeld van onze
auto’s, dus ook eventuele
schades laten wij zien

VOERTUIGHISTORIE

		DS DS3 Crossback E-Tense
K-704-RV
VR1UJZKXZKW130971
21-01-2020
11.757 km
Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de historie van deze auto. Meer informatie en
documentatie hierover is op aanvraag uiteraard beschikbaar.
Datum
21-01-2020
01-03-2021
09-04-2021

Omschrijving
1e registratie in Duitsland
Technische inspectie door Autobedrijf Koop Doorten te Hoogeveen
1e registratie in Nederland

Garantie
Fabrieksgarantie: tot 21-01-2022
Garantie op batterij: tot 21-01-2028 of 160.000 km

TECHNISCHE
CONDITIE
Al onze auto’s zijn uitgebreid gecontroleerd voordat we deze aanbieden.
Zo weten we zeker weten dat de auto technisch in topconditie is en we
met vertrouwen jou de garantie kunnen geven. Zie verderop in dit dossier
het volledige inspectierapport.

Banden
Profieldiepte LV
5.6 mm

Profieldiepte LA
6.0 mm

Profieldiepte RV
5.5 mm

Batterijconditie:
100%
Overige opmerkingen
Onderhoudsbeurt en afleveringsinspectie vóór aflevering.

Inspecties uitgevoerd door:

Officieel servicepartner Green Planet Mobility

Profieldiepte RA
6.0 mm

IMPERFECTIES

Om je een eerlijk beeld te geven van deze auto, hebben we ons best
gedaan alle imperfecties voor in je kaart te brengen. Bij deze auto zijn
geen imperfecties aanwezig!

INSPECTIERAPPORT

Green Planet Mobility Inspectie
Technische checklist
MOTORMANAGEMENT & FABRIEKSACflES
Staan er nog terugroepacties open? Welke?

I!' orde
Ja / nee

Zijn de onboard-systemen uitgelezen en
gecontroleerd op werking, foutmeldingen,
software updates?
ONDERSTEL~
Is de werking van: dragende delen,
bodemplaat en subframes in orde?
Is het stuurhuis (en bekrachtiging) in orde?

Q:,tnee
In orde
®nee

®nee

Zijn de wiellagers in goede staat?

(!i)nee

Is de wielophanging inclusief veren en
schokdempers in orde?

�nee

High-Voltage bedrading inspecteren (zowel
onder de auto als in de motorruimte)

�nee

Is de 12V accu nog in goede staat?

2,V'nee

In orde
WIELEN
Controleer bandenspanning. Meet profiel op Q.y'nee
en noteer de profieldiepte hiernaast.
(Minimaal 3 mm profiel rondom)
Ja / nee
Wat is de staat van de banden en wat voor
soort banden zitten er onder de auto?

Is er sprake van onbalans in de wielen?
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Voorgestèlde oplossing
LV:S..6.. mm
RV:.��mm
LA: .,.o. mm
RA: .. dl. mm
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Schuin afgesleten: XI�
Gecupt:
.J,ff'/�
Soort: �/ � / �n

Ja/�

Spoort de auto rechtuit?

@nee

Check het aanhaalmoment van de
wielmoeren.

®nee

-

Zijn het r�, vcwtel/tt-.••.;.t!fkam-er/noodkit en �nee
boordgereedschap aanwezig en is de
spanning, staat en werking juist?
VLOEISTOFFEN
In orde
Is de remvloeistof op peil en in goede staat? �/nee

-

Functioneert de airco goed?

�nee

Is het ruitenwisservloeistof op niveau? Zo
niet, dan bijvullen.

Qy! nee

Is het koelvloeistof op niveau en in goede

'Jjl nee

staat?

kemkcn n oe
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QD'nee

Zijn de remblokken, remschijven,
remleidingen en remslangen in orde?
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Green Planet Mobility Inspectie
EXTERIEUR
.,,
-·
·�·
Is de verlichting rondom in orde? (werking,
kleur en werking hoogteregeling)

In orde
�nee

Zijn de ruitenwissers, -bladen en sproeiers
(voor en achter) in orde?

®'nee

Zijn de ruiten in goede staat?

�nee

Zijn de buitenspiegels in orde? (zijn deze
aanwezig, is de bevestiging juist, werkt de
(elektrische) verstelling en het inklappen?
Werken de deuren en achterklep op de
juiste manier en is de afstelling juist (incl.
deurvangers en scharnieren)?

�nee

Zijn de sloten (incl. kindersloten) en
(centrale) vergrendeling in orde en werken
deze op de juiste manier (incl.
tankdop/laadklep)?
....,._..._I
.
Is de trekhaak goed we
stekkP�.-1:__ ... , , uevestiging kogel)?

(2,9'nee

Green Planet Mobility plaathouder
gemonteerd achter en blanco voor? Zo niet,
dan monteren.
INTERIEUR
··••···
Zijn alle stoelen, (neerklapbare) achterbank
en gordels in orde?

-

29'nee

Ja / nee
Ja�
ln ordç
(jj)/ nee

®'nee

I®'
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Functioneren de ramen (en eventueel
Qvnee
schuifdak/cabriodak) op de juiste manier?
Geen lekkage?
Functioneert de verwarming (incl.
,[2,'nee
achterruit/voorruit en spiegels}, ventilatie en
airco/Climate Control op de iuiste manier?
�/ nee
Functioneren de dashboardinstrumenten,
waarschuwingslampjes, dashboard- en
binnenverlichting op de juiste manier?
Zijn alle accessoires (carkit, 12V
nee
aansluiting/aansteker,
radio/navigatie/alarm/USB e.d.) aanwezig?
Is de boordcomputer ingesteld op Nederland Q!jnee
en teruggezet naar fabrieksinstellingen?

·-

-

-

Werken alle hulpsystemen (ACC, Blind Spot, Qvnee
Head-Up, Lane Assist, Auto Pilot etc.) naar
behoren?
Functioneert de handrem op de juiste
(E)!nee
manier?
Functioneert de claxon op de juiste manier?
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Green Pia net Mobility Inspectie
Bijlage 1: checklist BEV's
Batterij êïéktrisèh

Zijn alle cellen in het accupakket in
goede staat?

In orde?
Q:)'nee

Wat is de restcapaciteit van het
Q,v'nee
accupakket? (i.v.m. garantie, mits nodig)
Is de koelpomp van het accupakket in
goede staat, lekt deze niet?

� nee

Werken de elektromotoren volgens de
oorspronkelijke specificaties?

Qvnee

Werkt de omvormer volgens de
oorspronkelijke specificaties?
Werkt de interne lader volgens de
oorspronkelijke specificaties?

ly/ nee
Qv'nee

Werkt het regeneratief remmen volgens �nee
de oorspronkelijke specificaties?
Is de laadkabel in goede staat?
Is het koelsysteem van de
elektromotoren in orde?
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Qi)nee

-

(@/ nee

Voorgestelde oplossing
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