
ТOYOTA сертификат
за употребяван автомобил

НАЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА АВТОМОБИЛА

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА СЕРИОЗНИ ЩЕТИ

Собственик

Година/Производство/Модел

Външен цвят Тапицерия цвят

Последна регистрация на

Брой на предишните собственици

Закупена от

Шаси №

Първа регистрация на

Изминати километри 

Време до изтичане на гаранцията

да не

1 Главен ключ / Сервизен ключ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2 Документ за собственост _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3 Талон/стикер за технически преглед _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4 Данъчна фактура _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

5 Инструкция за експлоатация _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

да не

6 Гаранционна книжка _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

7 Допълнителни летни/зимни гуми _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

8 Резервна гума и джанта _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

9 Триъгълник/аптечка/елек _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

10 Други _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Начален инспекционен
списък

Начална цена

Разходи  за ремонт

Крайна цена

Собственикът потвърждава, че не са му известни други щети по автомобила, освен
посочените по-горе, и че изминатите километри отразяват реалната му експлоатация.

Само при необходимост: Допълнителните щети изискват увеличаване 
на разходите за ремонт с приблизителна сума 
в размер на: 

Подпис на търговеца Дата Подпис на настоящия собственик 

Моля, отбележете необходимостта от ремонтни работи върху скицата, като използвате следните съкращения:

Д – драскотина В - вдлъбнатина Б - щета на боята К – щета от камъче Р – ръжда

ОБОРУДВАНЕ НИВО _________

Климатик

ABS/EBD/VSC

Централно заключване

Ел.стъкла предни/задни

Ел.огледала / отопляеми

Сервоусилвател

Фарове за мъгла

Радио / CD

Алуминиеви джанти

Аларма

Въздушни възглавници

Моля, отбележете всички особености

Моля, посочете общото състояние на колата

Много добро

Добро

Приемливо

Лошо

Много лошо

Има ли данни за сериозни щети и ПТП ? не Забележка

да Забележка

Предна лява Задна лява Предна дясна Задна дясна

* Собственикът заявява, че горното е изготвено с негово съдействие (в т. ч. въз основа на предоставена от него информация) и че цялата информация вписана по-горе е вярна,  пълна и отразява
действителното състояние на автомобила. Собственикът декларира, че има пълно и неограничено право на собственост върху автомобила и няма кавито и да било права на трети лица,
касателно автомобила (било то вещни, облигационни, тежести, запори или други), в това число, няма заведени и няма основания да бъдат заведени каквито и да било производства, които биха
могли да резултират в промяната на собствеността върху автомобила. Собственикът декларира, че всички задължения във връзка със собствеността и ползването на автомобила са изпълнени
(включително, заплатени са дължимите данъци и такси, както и всички глоби/имуществени санкции).



ТOYOTA сертификат
за употребяван автомобил

Технически инспекционен списък:
Коли от три до седем години

Собственик: 

Шаси № 

Година/производство/модел 

Първоначална регистрация 

I ВЪНШНО СЪСТОЯНИЕ И РАБОТА НА АВТОМОБИЛА
# Проверяван Стандартни критерии Оценка Забележки

елемент за коли до три години
да не

13 Предно стъкло Няма следи в полезрението на шофьора,
минимални драскотини извън полезрението

14 Няма пукнатини и люспи
15 Няма неотстраняемо лепящо фолио
16 Прозрачността на многопластовото стъкло е ОК
17 Малобройни леки щети от камъчета извън 

полезрението на шофьора ________________________________________
18 Едрогабаритни Лайсни и допълнителни елементи налични
19 части и боя Неголеми драскотини в долната част  

на купето
20 Няма пукнатини. Отделни леки вдлъбнатини,

не по-големи от монета, в долната част 
на купето

21 Слабо обезцветяване
22 Минимални щети от камъчета ________________________________________
23 Преден капак Отделни, леки вдлъбнатини, не по-големи от

и радиаторни монета от 5 стотинки
24 решетки Минимални, отделни щети от камъчета ________________________________________

25 Фарове Минимални щети от камъчета, не по-големи 
от глава на кибритена клечка

26 Леки неголеми драскотини по стъклото 
на фара

27 Няма корозирали рефлектори или влага
28 Работят всички светлини ________________________________________
29 Странични Отделни неголеми драскотини
30 елементи Няма пукнатини. Леки вдлъбнатини
31 и брони Леки щети от камъчета ________________________________________
32 Механизми Вратите работят добре
33 Предният и задният капак работят добре
34 Централното заключване работи добре
35 Алармената система работи добре
36 Тегличът в добро състояние
37 Гуми Еднакви гуми на всяко колело 

/вкл. резервната гума/
38 Дълбочината на профила определено 

над минимума
39 Налягането съобразно спецификацията
40 Няма щети или разкъсвания, леки драскотини ________________________________________

II ВЪТРЕШНО СЪСТОЯНИЕ И РАБОТА НА АВТОМОБИЛА 
41 Компоненти Арматурно табло и контролни светлини 
42 Ключ за изключване на пасажерския еърбег 
43 Клаксонът работи добре
44 Настройки на волана 
45 Бордният компютър работи съгласно 

спецификацията
46 Климатикът/автоматичният климатичен 

контрол работи съгласно спецификацията
47 Отоплителната и вентилационната система 

работят съгласно спецификацията
48 Радиокасетофонът/CD-чейнджърът работи 

съгласно спецификацията
49 Паркинг сензорите работят добре
50 Отоплението на седалките работи съгласно 

спецификацията
51 Чистачките работят добре
52 Външни и вътрешни огледала се регулират 

добре
53 Няма петна или следи от изгорено по 

предпазните колани
54 Люкът на покрива работи съгласно 

спецификацията
55 Вътрешното осветление работи добре



# Проверяван Стандартни критерии Оценка Забележки
елемент за коли до три години

56 Седалките и облегалките се регулират съгласно
спецификацията

57 Няма видими петна или други следи по 
таблото

58 Леки драскотини по таблото
59 Няма следи от изгорено или дупки по седалките
60 Слабо изтъркване и обезцветяване 

на седалките
61 Вътрешни Няма драскотини по сенниците
62 облицовки Няма следи от изгорено, дупки или разкъсвания
63 Слабо обезцветяване
64 Настилки Няма следи от изгорено, дупки или разкъсвания
65 Няма обезцветяване ________________________________________

III ПРОВЕРКА В ДВИЖЕНИЕ
66 Поведение на Гладко превключване на предавките
67 автомобила Гладка работа на волана 
68 Плавно движение на съединителя 
69 Няма необичаен шум в окачването
70 Няма необичаен шум в двигателя
71 Няма необичаен шум при стартиране
72 Няма необичаен шум в шасито
73 Поведение на автомобила и ускорение ________________________________________

IV СЪСТОЯНИЕ И РАБОТА НА МЕХАНИЧНИТЕ СИСТЕМИ НА АВТОМОБИЛА
74 Сервизен Стойности на предните, задните 

преглед и ръчната спирачки в нормата 
75 Поведение и здравина на системата 

на окачване ________________________________________
76 Тест основно Регулиране на светлини 

ниво Въздушното окачване 
77 (без подемник) Акумулаторът напълно зареден 
78 Всички нива на течности определено над 

минимума и съгласно спецификацията
79 Няма течове или необичаен шум на водната 

помпа, компресора  на климатика, 
диференциала, скоростната кутия или 
двигателя

80 Няма корозия, сериозни наранявания или течове 
при маркучи и кабели ________________________________________

81 Проверка на Спирачните дискове без прекомерна корозия 
подемник и надиране/износване

82 Накладките определено над минимума
83 Системата за отвеждане на изгорелите газове 

в добро състояние, без сериозни щети или 
деформации

84 Катализаторът в добро състояние
85 Няма щети или теч в кормилната система
86 Няма щети или разхлабени връзки в предния и 

задния мост
87 Няма щети по тампоните на предавателната 

кутия и връзките
88 Няма щета или хлабавина на кормилните 

щанги
89 Няма щета или  хлабина в колесните лагери
90 Няма щети, корозия или течове по спирачната 

или горивната системи 
91 Няма щети по пода или антикорозионното 

покритие ________________________________________

V ИНСПЕКЦИЯ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ХИБРИДНИТЕ КОМПОНЕНТИ
92 Навигация Системата работи добре
93 Подвижен Покривът работи безпроблемно и има добър вид
94 покрив Няма петна, разкъсвания или пробиви 

в подвижния покрив ________________________________________
95 Задвижване Превключвателното устройство 

на четирите работи добре ________________________________________
колела

96 Автоматична Скоростната кутия работи гладко ________________________________________
скоростна
кутия

97 Хибридни Мултиинформационният дисплей работи 
елементи съгласно спецификацията

98 Хибридният автомобилен акумулатор работи 
съгласно спецификацията

99 Хибридният спомагателен акумулатор работи 
съгласно спецификацията ________________________________________



№ ВИД РЕМОНТ Цена /лева/ Одобрил /подпис/

1 _________________________________________________________________ ________________ ___________________

2 _________________________________________________________________ ________________ ___________________

3 _________________________________________________________________ ________________ ___________________

4 _________________________________________________________________ ________________ ___________________

5 _________________________________________________________________ ________________ ___________________

6 _________________________________________________________________ ________________ ___________________

7 _________________________________________________________________ ________________ ___________________

8 _________________________________________________________________ ________________ ___________________

9 _________________________________________________________________ ________________ ___________________

10 _________________________________________________________________ ________________ ___________________

11 _________________________________________________________________ ________________ ___________________

12 _________________________________________________________________ ________________ ___________________

13 _________________________________________________________________ ________________ ___________________

14 _________________________________________________________________ ________________ ___________________

15 _________________________________________________________________ ________________ ___________________

16 _________________________________________________________________ ________________ ___________________

17 _________________________________________________________________ ________________ ___________________

18 _________________________________________________________________ ________________ ___________________

19 _________________________________________________________________ ________________ ___________________

20 _________________________________________________________________ ________________ ___________________

Собственик: 

Шаси № 

Година/производство/модел 

Първоначална регистрация 

Механик извършил ремонта

Приемчик

Сервиз 

Дата

Подпис

ТOYOTA сертификат
за употребяван автомобил

Стойност на допълнителните
ремонти:


