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Blockets Begagnatförsäkring för bil
För att testprotokollet ska vara giltigt ska säljaren och köparen av bilen gemensamt gå igenom samtliga punkter i dokumentet.  
Ange bilens skick sanningsenligt och uppriktigt i samband med försäljningen och dokumentera de brister och eventuella fel som finns 
på bilen. Testet ska genomföras gemensamt av båda parterna och tillsammans fylla i begagnatförsäkringens tillhörande testprotokoll.  
Båda parterna ska underteckna dokumentet för att det ska vara giltigt och gälla med försäkringen.

Datum:________________ Registreringsnummer:_____________________ Mätarställning vid försäljningen (km):___________________

Bilens säljare Bilens köpare

Namn: Namn:

Adress: Adress:

Person nr: Person nr:

Telefon: Telefon:

E-post: E-post:

YOUR INSURANCE PROVIDER

YOUR INSURANCE PROVIDER

YOUR INSURANCE PROVIDER

YOUR INSURANCE PROVIDER

TESTPROTOKOLL       Version 2021-05-01

Innan provkörning
1 - Kontrollera fordonets servicehistorik 
Kontrollera att bilens service är dokumentererad 
och utförd enligt biltillverkarens rekommenderade 
serviceintervall. Kontrollera även att tilläggspunkter 
som exempelvis kamrem är utförda enligt rekom-
mendation. Tänk på att en service behöver vara 
gjord inom den gräns som först passeras av service- 
intervallet för att räknas som utförd vid rätt tillfälle. 

2 - Kontroll av kylsystem 
Kontrollera kylarvätskebehållaren avseende 
vätskenivå samt att kylarvätskan är klar och 
enhetligt färgad.

3 - Kontroll av motorolja 
Kontrollera motoroljan och att nivån är inom 
markeringarna.

Under provkörningen
4 - Kontroll av motor
Kontrollera att motorn går upp i drifttemperatur. 
Kontrollera att bilen accelererar som förväntat och 
att inga vibrationer eller ryckningar förekommer 
under acceleration.

Kontrollera att inga onormala missljud förekommer 
från motorn.

Underskrift:
Genom att signera detta testprotokoll intygar jag på heder och samvete att alla uppgifter är lämnade sanningsenligt.

Datum:__________________________

Säljare:_______________________________________________       Köpare:_____________________________________________

Kontrollpunkter

5 - Kontroll av växellåda och koppling
För bilar med manuell växellåda, kontrollera att 
alla växlar går att lägga i och att det inte är något 
motstånd eller missljud vid iläggning av växel. 

Kontrollera att inga vibrationer eller missljud 
förekommer vid manövrering av kopplingspedalen.

För bilar med automatlåda, kontrollera att alla växlar 
fungerar samt att växlingen sker mjukt och utan 
ryckningar eller fördröjning.

6 - Kontroll av varningslampor

Kontrollera att inga varningslampor lyser eller 
blinkar samt att inga felmeddelanden visas i bilens 
informations display.

7 - Kontroll av hybriddrift
Kontrollera att bilen tar emot laddning genom att 
ansluta bilen till laddaren.

Efter provkörning
8 - Kontroll av läckage
Kontrollera marken under bilen efter tecken på 
läckage. Kontrollera även om möjligt bilens ordinarie 
parkering efter eventuella fläckar eller tecken på 
läckage.

Tänk på att bilens klimatanläggning normalt släpper 
ut vatten och att inte missta detta för ett läckage.
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