
GREEN PLANET 
MOBILITY
AUTODOSSIER

Mini Cooper SE

Voertuighistorie

Alle informatie over de 
historie van de auto zoals 

onderhoudsbeurten of een 
technische inspectie

Technische conditie

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

graag meer over

Imperfecties

Wij geven jou graag een 
eerlijk beeld van onze 

auto’s, dus ook eventuele 
schades laten wij zien



VOERTUIGHISTORIE

Merk/Model:   
Kenteken:  
Chassisnummer: 
1e registratie:  
Kilometerstand:  

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de historie van deze auto. Meer informatie en 
documentatie hierover is op aanvraag uiteraard beschikbaar. 

Datum Omschrijving
07-07-2020 1e registratie in Duitsland
28-01-2021 Technische inspectie door Autobedrijf Koop Doorten te Hoogeveen

Garantie

Fabrieksgarantie: tot 07-07-2023
Garantie op batterij: tot 07-07-2028 of 160.000 km

Mini Cooper SE
K-612-PH
WMWXP310202N13276
07-07-2020
3.421 km



TECHNISCHE 
CONDITIE

Inspecties uitgevoerd door:

Officieel servicepartner Green Planet Mobility

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 Profieldiepte LA Profieldiepte RV Profieldiepte RA
6.1 mm 6.4 mm 6.1 mm 6.5 mm

Batterijconditie:
100%

Overige opmerkingen
Onderhoudsbeurt en afleveringsinspectie vóór aflevering.



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!



Green Planet Mobility Inspectie 
Kenteken/VIN: ....... k. .... f 7� .... J?.H ·

Merk: .... .YY\Át\X. .............................. . 
Model & uitvoering: .... e\ec1:hle. ................. . 
Datum 1 e registratie: ....... J .. � ..... 1 .. � .... IO?..O. ... . 

........ 3j.�g .............................. . Kilometerstand: 

Eigen bevindingen Green Planet Mobility 

Door GPM in te vullen: 

1. Uitgebreide proefrit
Wat viel er op tijdens de proefrit? 

Door technisch specialist in te vullen: 

9�� lo::)-z.o 0erL �cLe..

2. Uitlezen van het voertuig
Staan er meldingen open? 
Zijn er updates beschikbaar? 

Door technisch specialist in te vullen: 

3. Inspectie van het voertuig, aan de hand van de onderstaande checklist.
Ingeval BEV ➔ bijlage 1 extra invullen. 
Ingeval FCEV ➔ bijlage 2 extra invullen. 

INSPECTIERAPPORT





WIELEN 

Controleer bandenspanning. Meet profiel op en 

noteer de profieldiepte hieronder. (minimaal 

4,5mm profiel rondom)? 

'nksvoor 

.. l"mm 

Is er sprake van onbalans in de wielen? 

Spoort de auto rechtuit? 

Check het aanhaalmoment van de wielmoeren. 

Zijn het reservewiel/thuiskomer/noodkit en 

boordgereedschap aanwezig en is de spanning, 

staat en werking juist? 

VLOEISTOFFEN 

Is de remvloeistof op peil en in goede staat? 

Functioneert de airco goed? 

Is het ruitenwisservloeistof op niveau? Zo niet, dan 

bijvullen. 

Is het koelvloeistof op niveau en in goede staat? 

Voorgestelde oplossing AkkoordGPM 

nksochter R chtsochter 

...... mm ... \ .. mm 

Voorgestelde oplossing AkkoordGPM 

0!1.k, v� 

� 
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