
14.1  

 
 

Automobiliams taksi visos durys, durų stiklai ir bagažinės dangtis turi lengvai atsidaryti ir užsidaryti, 

durų rankenos turi būti nepažeistos. Salonas ir bagažo skyrius turi būti tvarkingi, švarūs ir geros estetinės 

išvaizdos. 

 Tvarkingas 2001 m. gamybos automobilis taksi OPEL ZAFIRA 

<................................> 

14.2.  

 

Pažeistas 2002 m. gamybos automobilio CITROEN C5 pusašio purvasaugis techninės apžiūros metu 

buvo įvertintas: 

DT -Purvasaugių nėra arba jie stipriai pažeisti ir neatlieka savo funkcijų 

<................................> 



14.3  

   

 

Pažeisti 1998 m. gamybos automobilio FORD GALAXY vairo traukės purvasaugis, saugos diržo 

užraktas ir netinkamai pritvirtinti elektros laidai techninės apžiūros metu buvo įvertinti: 

DT - Purvasaugių nėra, trūksta, jie netinkamai įrengti arba turi pažeidimų, dėl kurių sumažėjęs jų 

veiksmingumas. 

DT - Saugos diržo užraktas pažeistas, neveikia arba yra veikimo sutrikimų. 

DT - Matomi elektros laidai nesaugūs, neapsaugoti nuo pažeidimų, netinkamai įrengti arba pritvirtinti 

 

   

Pažeistas to paties automobilio taksi FORD GALAXY garsiakalbis ir pašaliniais daiktais užimta bagažinė 

techninės apžiūros metu buvo įvertinti: 

DT - Salonas ir (ar) bagažo skyrius. Sudedamosios dalys sugadintos. Bagažo skyrius netvarkingas. 

 

<................................> 



14.4  

 

Pažeista 1999 m. gamybos automobilio VW PASSAT padanga techninės apžiūros metu buvo įvertinta: 

DT - Padanga stipriai pažeista arba įrėžta (perpjauta) ir tai gali kelti grėsmę eismo saugumui. 

<................................> 

14.5  

  

   

Prarūdijęs šio 1986 m. gamybos automobilio BMW variklio tvirtinimo skersinis, kiaurai prarūdijęs 

dugnas ir perdaryta triukšmo slopinimo sistema techninės apžiūros metu buvo įvertinti: 

DT – Laikančiosios konstrukcijos išilginiai ir (ar) skersiniai lonžeronai deformuoti, įtrūkę ar perlūžę. 

DT – Dugnas nesaugus, netvirtas arba labai apgadintas 

DT – Išmetamųjų dujų triukšmo slopinimo sistemos sudedamoji dalis yra išklibusi, nepatikimai 

pritvirtinta, turi pažeidimų ar sistema yra perdirbta, kai dėl šių priežasčių triukšmo lygis gali padidėti 
 

<................................> 



14.6  

  

Šie 1995 m. gamybos automobilio taksi MERCEDES BENZ 200 kėbulo dugno pažeidimai techninės 

apžiūros metu buvo įvertinti: 

DT - Dugnas nesaugus, netvirtas arba labai apgadintas. 

 

<................................> 

14.7  

    

Nutrūkusi priekinė 1995 m. gamybos automobilio AUDI A4 stabilizatoriaus svirtis ir susidėvėję priekinės 

pakabos svirčių guminės įvorės techninės apžiūros metu buvo įvertinti: 

DT - Spyruoklė arba jos sudedamoji dalis lūžusi arba turi kitų pažeidimų, galinčių turėti įtakos 

veiksmingumui 

DT - Pernelyg didelis lanksto, lankstinės jungties elementų sudilimas (klibėjimas lankstinėje jungtyje) 

 

<................................> 

 



14.8  

 

    

Trūkę šio 1988 m. gamybos automobilio FORD TRANSIT skersinis ir išilginis lonžeronai techninės 

apžiūros metu buvo įvertinti: 

DT – Laikančiosios konstrukcijos išilginiai ir (ar) skersiniai lonžeronai deformuoti, įtrūkę ar perlūžę. 

 

<................................> 

 

14.10  

 
 

Pažeistas 2003 m. gamybos automobilio BMW katalizatorius techninės apžiūros metu buvo įvertintas: 

DT - Gamintojo įrengtos išmetamųjų dujų neutralizavimo įrangos nėra, pakeista jos konstrukcija, ji 

pažeista ar neveiksminga.  

<................................> 


