
Checklist de Oficina

Audi Basic Service

Instruções de trabalho para OS nº: Placa

Resultado

Testes: OK NÃO OK Corrigido

1. Iluminação

Dianteira Checar funcionamento
Traseira / lanterna Checar funcionamento
Pisca alerta e setas Checar funcionamento
Porta malas Checar funcionamento
Luz de posição e placa Checar funcionamento
Luz de leitura, interna e de porta luvasChecar funcionamento
Ajuste dos faróis Checar funcionamento, ajustar se necessário

2. Buzina Checar funcionamento

3. Sistema do lavador do para brisa Ajustar os jatos e checar funcionamento
Completar o fluído se necessário

Limpadores do pára brisa Checar danos (inclusive palhetas) e posicionamento
Sistema de lavador dos faróis Ajustar os jatos e checar funcionamento

4. Sistema de Arrefecimento Checar danos e vazamentos
Checar nível do fluído
Completar o fluído se necessário (cobrado separadamente)

5. Bateria Inspeção visual

6. Freios Inspeção visual por danos e vazamentos
Checar espessura das pastilhas
Checar nível do fluído de freio
Verificar estado das mangueiras
Verificar existência de capas de proteção dos parafusos de ventilação

7. Sistema de escape Checar danos

8. Pneus Checar desgaste e profundidade dos sulcos
Checar pressão e calibrar se necessário

Pneus Dianteiro esquerdo  - Pressão _____ bar / Espessura ______mm
Dianteiro direito       - Pressão _____ bar / Espessura ______mm
Traseiro esquerdo    - Pressão _____ bar / Espessura ______mm
Traseiro direito         - Pressão _____ bar / Espessura ______mm

Estepe Estepe                       -      Pressão _____ bar / Espessura ______mm
Kit de reparo de pneus (se aplicável) Checar data de validade

9. Motor Checar vazamentos e ruídos

10.Nível de óleo do motor Checar
Drenar óleo do motor
Substituir filtro de óleo
Abastecer óleo do motor (norma do óleo VW__________ - quantidade _____)

11.Ar condicionado Checar funcionamento

13.Carroceria Checar danos e riscos
Eixo dianteiro/traseiro Verificar folga, fixação e coifas de vedação

Dobradiças

Tampa traseira Verificar o aparafusamento do alojamento do amortecedor da tampa
Tampa dianteira Lubrificar ganchos da tampa
Teto solar Verificar danos, limpar e lubrificar

Pintura

Parte inferior do veículo

14.Pára brisas Checar danos e riscos

15.Filtros Checar estado geral
Anti-pólen Verificar estado
Ar do motor Verificar estado

16.Verificação ODIS Checar memória de avarias
Zerar troca de óleo

Lavagem

Data Nome                              Assinatura

Observações:

Próximo Audi Basic Service (favor checar o plano de manutenção) em: _________________________

Verificar danos na pintura do veículo, tampas e portas abertas,
e inferior (corrosão se a pintura estiver danificada)

Lubrificar dobradiças da porta com dispositivo de retenção e
cilindro da fechadura

Verificar revestimentos, molduras da caixa de roda, longarinas e cabos quanto a danos e 
fixação correta

Motor, transmissão, sistema de acionamento do eixo, direção: verificar quanto a 
vazamentos e danos.


