
 

 

 

 

Årlig serviceinspektion tjekliste År 1 eller 
20.000 km 

År 2 eller 
40.000 km 

År 3 eller 
60.000 km 

År 4 eller 
80.000 km 

A/C udskiftning af pose med tørremiddel      

Udskiftning af kølevæske i batteri       

Udskiftning af bremsevæske      

Udskiftning af luftfilter til kabinen      

Tjek diagnostiske koder og aktive/historiske 
alarmer 
(Reparer eventuelle problemer) 

   

Rens og smør det panoramiske tag  
(hvis det er aktuelt)    

Rens og smør lukkemekanisme til kølerhjelm    

Udskiftning af væske i drivenhed(er)        

Inspicer og rens radiator/kondensator    

Installer seneste firmware  
(hvis det er nødvendigt)    

Udskiftning af batteri i nøgle  
(sæt)    

Opdatering af navigationskort  
(hvis det er nødvendigt)    

Test af varmesystem    

Rotation af dæk eller udbytning af hjul  
(Hvis nødvendigt. Anbefales hver 10.000 km)    

Efterfyld med sprinklervæske    

Servostyring gearbolte       

Affjedringsskruer    

Tjek hjuljustering og juster 
 (hvis nødvendigt)    

Udskiftning af viskerblade    

Inspecktionstjek af flere punkter 
(Også omfattet af Årlig Serviceinspektion)         

Niveau af batterikølevæske    

Batterikabinet    

Niveau af bremsevæske    

Bremserør og -slanger    

Ladeindgang    

Udsivninger af kølevæske    

Døre, motorhjelm og bagklap    

Horn, interne og ekstern lygter    

Registrer bremseklodsens tykkelse,    

Mål tykkelse af bremseklodser på håndbremse    



Mål slidbanedybde på dæk    

Remote nøgleløs åbningssystem og passiv 
åbningssystem    

Sikkerhedsseler    

Tjek trykket i dækkene    

Underramme komponent    

Affjedring    

Prøvetur    

Forrudesprinklerdyser    

    

    

Anbefalet service   
(hvis nødvendigt, men ikke omfattet af de årlige serviceinspektioner)     
Udskiftning af HEPA filter  
(Hvis nødvendigt. Udskiftes hver 3. år) 

       

Rens og smør bremser og elektronisk 
parkeringsbremse  
(Kun i områder med koldt vejr) 

   

Rotation af dæk mellem årlige serviceinspektioner 
(Hvis nødvendigt. Anbefales hver 10.000 km)        
Udskiftning af dæk  
(Anbefales ved 3 mm eller mindre slidbane)        
Udskiftning af bremseklodser  
(Anbefales ved 2 mm eller mindre)         

 


