2021

Inspeção mecânica e cautelarem

Mais de 280 itens inspecionados

Jeep Renegade
1.8 16V Flex Longitude 4P Automatico
Combustível
Flex

KM
51432

Motor
1.8 16V Flex Longitude 4P
Automatico

Ano
2019/2019

Final de placa
7

Transmissão
Automático

Portas
4

Mais de 280 itens inspecionados
Cada veículo passa por uma inspeção de mais de 280 itens inspecionados para
que você possa estar 100% seguro da qualidade e segurança do seu carro.
Não aceitamos menos na hora de garantir a qualidade dos nossos carros.

IDV

Aprovado

Aprovado

1

Câmbio (gravação de identificação)

2

Chassi (gravação de identificação)

3

Etiqueta assoalho VIS

4

Etiqueta batente porta dianteira direita VIS

5

Etiqueta compartimento motor VIS

6

Motor (gravação de identificação)

7

Para brisa (VIS)

8

Placa dianteira

9

Placa traseira

10

Vidro dianteiro direito (VIS)

11

Vidro dianteiro esquerdo (VIS)

12

Vidro traseiro (VIS)

13

Vidro traseiro direito (VIS)

14

Vidro traseiro esquerdo (VIS)

Iluminação
15

Farol de neblina lado motorista - Estrutura

16

Farol de neblina lado motorista - Luz

17

Farol de neblina lado passageiro - Estrutu...

18

Farol de neblina lado passageiro - Luz

19

Farol lado motorista - Estrutura

20

Farol lado motorista - Luz alta

21

Farol lado motorista - Luz baixa

22

Farol lado motorista - Luz de lanterna

23

Farol lado passageiro - Estrutura

24

Farol lado passageiro - Luz alta

25

Farol lado passageiro - Luz baixa

26

Farol lado passageiro - Luz de lanterna

27

Lanterna traseira lado motorista - Estrutu...

28

Lanterna traseira lado motorista - Luz de fre...

29

Lanterna traseira lado motorista - Luz de ...

30

Lanterna traseira lado motorista - Luz de ré
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31

Lanterna traseira lado passageiro - Estrut...

32

Lanterna traseira lado passageiro - Luz de fr...

33

Lanterna traseira lado passageiro - Luz de...

34

Lanterna traseira lado passageiro - Luz de ré

35

Reperidor de seta - lado motorista

36

Reperidor de seta - lado passageiro

37

Seta dianteira - lado motorista

38

Seta dianteira - lado passageiro

39

Seta traseira - lado motorista

40

Seta traseira - lado passageiro

Carroceria
41

Abertura capo

42

Abertura Porta dianteira direita

43

Abertura Porta dianteira esquerda

44

Abertura porta malas

45

Abertura Porta traseira direita

46

Abertura Porta traseira esquerda

47

Assoalho direito

48

Assoalho do porta malas

49

Assoalho esquerdo

50

Batente da porta dianteira direita (remover g...

51

Batente da porta dianteira esquerda (remov...

52

Batente da porta traseira direita (remover gu...

53

Batente da porta traseira esquerda (remove...

54

Batente da tampa traseira (remover guarnição)

55

Caixa de roda dianteira direita

56

Caixa de roda dianteira esquerda

57

Caixa de roda traseira direita

58

Caixa de roda traseira esquerda

59

Capô

60

Coluna A direita

61

Coluna A esquerda

62

Coluna B direita

63

Coluna B esquerda

64

Coluna C direita

65

Coluna C esquerda

66

Lateral traseira direita

67

Lateral traseira esquerda

68

Longarina dianteira direita

69

Longarina dianteira esquerda

70

Longarina traseira direita

71

Longarina traseira esquerda

72

Painel corta fogo

73

Painel dianteiro

74

Painel traseiro

75

Pára-choque dianteiro

76

Pára-choque traseiro

77

Paralama dianteiro direito

78

Paralama dianteiro esquerdo

79

Porta dianteira direita

80

Porta dianteira esquerda

81

Porta traseira direita

82

Porta traseira esquerda

83

Retrovisor motorista

84

Retrovisor passageiro

85

Soleira da porta dianteira direita

86

Soleira da porta dianteira esquerda

87

Soleira da porta traseira direita

88

Soleira da porta traseira esquerda

89

Tampa do porta malas/tampa traseira

90

Teto
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Pneus/Rodas
91

Pneus combinam ente si e têm o tamanho cor...

92

Pneus Remold

93

Pneus vencidos

94

Profundidade do sulco do pneu dianteiro direi...

95

Profundidade do sulco do pneu dianteiro es...

96

Profundidade do sulco do pneu sobressalente

97

Profundidade do sulco do pneu traseiro esq...

98

Profundidade do sulco do pneu traseiros direi...

99

Roda dianteira direita

100 Roda dianteira esquerda

101 Roda sobressalente

102 Roda traseira direita

103 Rodas combinam entre si e têm o mesmo tama...

104 Tampas centrais da roda dianteira direita

105 Tampas centrais da roda dianteira esquerda

106 Tampas centrais da roda traseira direita

107 Tampas centrais da roda traseira esquerda

Alteração características
108 Alteração dos faróis ou luzes (xenon, led ...

109 Alteração rodas/pneus

110 GNV

111 Insulfilm janelas laterais direitas

112 Insulfilm janelas laterais esquerdas

113 Insulfilm pára-brisa

114 Insulfilm vidro traseiro

115 Veículo rebaixado

Motor
116 Água do radiador (nível do reservatório e ...

117 Bomba de água (vazamentos aparentes)

118 Capa de proteção frontal

119 Capa de proteção superior

120 Condição geral (sujidades e danos aparente...

121 Coxim do motor

122 Coxins de escapamento

123 Emissões de fumaça

124 Linhas de combustível (vazamentos aparente...

125 Mangueiras de combustível (vazamentos aparent...

126 Óleo do motor (nível e alterações aparente...

127 Partida fria

128 Protetor de carter

129 Radiador

130 Reservatório de água do para brisa

131 Ruidos/barulhos anormais

132 Sistema de arrefecimento (vazamentos apare...

133 Subchassis (quadro do motor)

134 Tanque de combustível (vazamentos aparente...

135 Vazamentos de fluido de maneira geral

136 Ventoinha (funcionamento)

137 Vibração elevada

Freios
138 Cilindro mestre (danos aparentes)
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140 Disco de freio traseiro do lado esquerdo (...

141 Disco do freio dianteiro do lado direito

142 Disco do freio dianteiro do lado esquerdo

143 Freio de mão e freio de estacionamento eletrô...

144 Linhas / tubos

145 Mangueiras (flexíveis)

146 Pastilhas de freio dianteiras do lado dire...

147 Pastilhas de freio dianteiras do lado esquerdo

148 Pastilhas de freio traseiras do lado direi...

149 Pastilhas de freio traseiras do lado esquerdo...

150 Pedal de freio

151 Pinças de freio dianteiras e traseiras (danos...

152 Reservatório de fluido de freio (verificar...

153 Sistema de aviso do sistema de travagem antib...

154 Sistema de travagem antibloqueio (ABS)

155 Superfície do pedal de freio

156 Tampa do fluido de freio

Suspensão
157 Amortecedores dianteiro motorista

158 Amortecedores dianteiro passageiro

159 Amortecedores traseiro motorista

160 Amortecedores traseiro passageiro

161 Bandeja inferior dianteira carona

162 Bandeja inferior dianteira motorista

163 Bandeja inferior traseira carona

164 Bandeja inferior traseira motorista

165 Bandeja superior dianteira motorista

166 Bandeja superior dianteira passageiro

167 Bandeja superior traseira motorista

168 Bandeja superior traseira passageiro

169 Molas dianteira motorista

170 Molas dianteira passageiro

171 Molas traseira motorista

172 Molas traseira passageiro

Direção
173 Bomba de direção hidráulica (vazamentos ap...

174 Folga no volante

175 Mangueiras de direção hidráulica (vazament...

176 Reservatório de direção hidráulica (verificar...

177 Volante

178 Volante - controles multifuncionais

Transmissão
179 Embreagem

180 Pedal da embreagem

181 Transmissão automática

182 Transmissão manual

Elétrica e controles
183 Ajuste do banco dianterio direito, incluin...
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185 Alimentação para tomada de 12v

186 Aquecimento da janela dianteira / traseira

187 Ar condicionado aquecendo

188 Ar condicionado gelando

189 Botão de partida

190 Chave de ignição

191 Controle de cruzeiro

192 Controle de cruzeiro adaptativo

193 Degelo e desembaçamento do vidro traseiro

194 Display central

195 Fiação

196 Grades de ventilação

197 Iluminação do porta malas

198 Injetores do limpador de vidros

199 Interruptor de desligamento do airbag do p...

200 Liberação da tampa do combustível

201 Liberação da tampa do porta-malas

202 Ligar o motor

203 Limpadores de para-brisa dianteiro / trase...

204 Líquido de lavagem do para brisa

205 Luzes do painel

206 Mecanismo de abertura e fechamento vidro port...

207 Mecanismo de abertura e fechamento vidro p...

208 Mecanismo de abertura e fechamento vidro port...

209 Mecanismo de abertura e fechamento vidro p...

210 Navegação

211 Nível do medidor de combustível

212 Operação de bloqueio para crianças da porta

213 Operação de liberação do capô

214 Operação de teto solar ou conversível

215 Operação do banco traseiro, incluindo apoi...

216 Painel de controle

217 Painel de instrumentos

218 Reservatório de fluido de lavagem

219 Sensores de estacionamento e sistemas de a...

220 Sistema de entretenimento

221 Sistema de limpador de para-brisa dianteir...

222 Sistema de monitoramento da pressão dos pneus...

223 Teste a bateria e os terminais

224 Trava central

225 Ventiladores

Interior e porta malas
226 Acabamento interno do porta malas

227 Airbags (luz no painel)

228 Ajustador de altura do cinto de segurança ...

229 Ajustador de altura do cinto de segurança pas...

230 Alavanca de seta

231 Alavanca do limpador de parabrisa

232 Alerta de falta de cinto (luz no painel)

233 Apoio de braço central / console

234 Apoio de cabeça banco dianteiro direito

235 Apoio de cabeça banco dianteiro esquerdo

236 Apoios de cabeça banco traseiro

237 Apoios de cabeça banco traseiro central

238 Apoios de cabeça banco traseiro motorista

239 Apoios de cabeça banco traseiro passageiro

240 Assentos aquecidos, se houver

241 Assentos de massagem, se houver

242 Assentos de resfriamento, se houver

243 Banco dianteiro direito (estado geral)

244 Banco dianteiro esquerdo (estado geral)

245 Banco traseiro (estado geral)
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246 Cinto de segurança banco dianteiro direito...

247 Cinto de segurança banco dianteiro esquerdo (...

248 Cintos de segurança banco traseiro

249 Console central

250 Disusor de ar dianteiro central

251 Disusor de ar dianteiro direito

252 Disusor de ar dianteiro motorista

253 Disusor de ar traseiro central

254 Escurecimento automático do espelho retrov...

255 Espelho retoviso central - regulagem

256 Espelho retoviso motorista - regulagem

257 Espelho retoviso passageiro - regulagem

258 Espelhos de cortesia (aba protetor solar)

259 Gancho de reboque

260 Interior da porta do motorista

261 Interior da porta do passageiro

262 Interior porta traseira direita

263 Interior porta traseira esquerda

264 Kit de conserto de pneus

265 Kit de ferramentas

266 Lampada de cortesia do porta malas

267 Manopla do cambio

268 Odor

269 Painel de instrumentos

270 Porta-copos

271 Porta-luvas (abertura e fechamento)

272 Rede de carga do compartimento de bagagem

273 Revestimento interno teto

274 Tapete interno do porta malas

275 Tapete interno lado do motorista

276 Tapete interno lado do passageiro

277 Tapetes internos banco traseiro

278 Tomadas de energia

279 Travas de segurança infantil (isofix)

280 Triangulo de sinalização

281 Alça de abertura interna da tampa do porta ma...
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