Synsrapport
Til ejeren af en Volkswagen Polo, (5) personbil M1, nationalitetsmærke (2a) DK, registreringsnummer
(2a) BD34582, stelnummer (1) WVWZZZ6RZHY038325, km-stand (4) 25.000 km., synsID 12345678.
Køretøjet har den (3a) 20. maj 2018 fra kl. 10:00 til 10:20 gennemgået et ufuldstændigt syn med
følgende resultat:

(7)

Ufuldstændigt syn

Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Indtil køretøjet er bragt i
forskriftsmæssigt stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med
køretøjets reparation.
(6) Fejloversigt:
1.2.1.B.V – Driftsbremse – Præstationer og virkning - Bremsevirkning på et hjul er mindre end 70 %af
den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme aksel. Ved bremseprøve på vej
afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. – Væsentlig fejl.
1.2.1.E.V – Driftsbremse – Præstationer og virkning – Kraftige udsving i bremsevirkningen under hver
hele hjulomdrejning. - Væsentlig fejl.
2.1.5.A.V – Styreapparat – Servostyring – Væskeudsivning eller funktionsduelighed påvirkes. Væsentlig
fejl.
3.2.A.V – Udsyn – Rudernes tilstand – Udsynet hæmmes inden for området der rengøres af
forrudeviskere, eller udvendige spejle er ikke synlige. – Væsentlig fejl.
4.1.1.B.V - Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr – Forlygter – Tilstand og virkemåde
– Lygte (parabol og glas) svært defekte eller mangler. – Væsentlig fejl.
4.3.1.A.V - Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk – Stoplygter – Tilstand og virkemåde Ved en enkelt lyskilde: for LED: færre ende 2/3 virker. – Væsentlig fejl.
5.3.4.A.V – Aksler, hjul, dæk og affjedring – Affjedringsled – For stort slidt i drejetap og/eller bøsninger
eller i affjedringsled. – Væsentlig fejl.
6.1.1.A.V – Chassis eller dele fastgjort til chassis – Chassis eller ramme og dertil fastgjorte dele –
Almindelig tilstand – Et mindre brud på eller deformation af en side eller travers – Væsentlig fejl.
(8) Dato for næste periodiske syn:

Datoen for næste periodiske syn fremgår af Køretøjsregisteret/DMR som kan tilgås
på www.skat.dk/motorregister
Synet er foretaget af inspektør (9) Hans Hansen, XXX Bilsyn, (3b) Sorsigvej 35, 6760 Ribe.

__________________
Underskrift
(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til:
• Den medarbejder, der har udført synet.
• Lederen af synsstedet.
• (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.
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Afgørelsen er truffet i henhold til bekendtgørelse nr. 516 af den 1. juni 2012, med senere ændringer.
Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse
og syn af køretøjer kan efter § 74 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen
er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.

