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Dane sprzedawcy

LISTA KONTROLNA PRZED ZAKUPEM PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ

Dane i specyfikacja przyczepy 

Telefon

Dodatkowe informacje

Dane personalne

Adres

Miasto

Rodzaj i nazwa

Rok produkcji

Pochodzenie

Ilość miejsc do spania

Numer VIN

Cena

Dodatkowe informacje
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Lp Piorytet + -

1 b.wysoki

2 b.wysoki

3 b.wysoki

4 b.wysoki

5 b.wysoki

6 b.wysoki

7 wysoki

8 b.wysoki

9 wysoki

10 wysoki

11 wysoki

12 b.wysoki

13 wysoki

14 średni

15 średni

16 b.wysoka

17 wysoki

Hamulec ręczny

Drożność odprowadzenia spalin od 

urządzeń gazowych (lodówka, bojler, 

ogrzewanie)

Podpory przyczepy (stan wizualny i 

działanie)

Stan podłogi pod przyczepą

Zamki w drzwiach i bagażnikach

Odpływ od prysznica i zlewu

Dodatkowe informacje

Stan szyb (pęknięcia, oryginalność)

Wgniecenia i pęknięcia ścian

ARKUSZ KONTROLNY

Kontrola zewnętrzna

Do sprawdzenia

Wgniecenia i pęknięcia dachu

Uszczelki i łączenia okien bocznych

Uszczelki i łączenia okien dachowych

Szczelność połączeń dachowych i ścian 

bocznych

Stan movera (napędu elektrycznego) 

Stan zaczepu, hamulca najazdowego, 

stabilizatora jazdy

Oświetlenie tylne, przednie i boczne

Stan ogumienia

Stan amortyzatorów
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18 b.wysoki

Lp Piorytet + -

1 b.wysoki

2 b.wysoki

3 b.wysoki

4 b.wysoki

5 b.wysoki

6 b.wysoki

7 b.wysoki

8

9 b.wysoki

10 b.wysoki

11 b.wysoki

12 b.wysoki

Toaleta turystyczna (szczelność i 

działanie)

Prowadzenie przyczepy podczas jazdy 

próbnej (wężykowanie, nachylenie, 

ogólne wrażenie)

Urządzenie grzewcze oraz kanały 

Bojler ciepłej wody (GAZ, 230V)

Lodówka (12V, 230V, GAZ)

Kuchenka i piekarnik (GAZ)

Stan materacy łóżek (wizualny, zapach)

Pompa wody (12V, 230V)

Stan szyb (pękniecia, oryginalność)

Wgniecenia, pęknięcia, zawilgocenia 

ścian 

Wgniecenia, pęknięcia, zawilgocenia 

dachu

Uszczelki i łączenia okien bocznych

Uszczelki i łączenia okien dachowych

Kontrola wewnętrzna

Do sprawdzenia Dodatkowe informacje
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12 b.wysoki

13 wysoki

14 średni

15 wysoki

16 wysoki

17 średni

18 średni

1

2

3

4

5

6

Drabinka

Dodatkowe informacje:

Przydatne rzeczy do sprawdzenia przyczepy:

Przedłużacz do prądu (min 10m)

Woda w zbiorniku (min 20l)

Butla gazowa + przejściówka

Baterie (9V, AA)

Rolety i moskitiery przy oknach i 

drzwiach

Brodzik i odpływ od prysznica 

(pęknięcia, zarysowania, uszkodzenia 

inne)

Zlewy i odpływy (pęknięcia, stan rur 

odpływowych, uszkodzenia inne)

Zawiasy, teleskopy, pokrętła, zamki 

przy szafkach i półkach

Urządzenie grzewcze oraz kanały 

rozprowadzające ciepło (230V, GAZ)

Oświetlenie (12V, 230V)

Stan akumulatora (data produkcji, 

napięcie ładowania)

Latarka
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