
15.1  

   

Ši 1991 m. gamybos priekaba techninės apžiūros metu buvo įvertinta kaip atitinkanti techninius reikalavimus. 

Kadangi priekaba yra be identifikavimo numerio, todėl jos nuotraukos yra įkeltos į techninės apžiūros 

informacinę sistemą 

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

15.2  

 

1999 m. gamybos automobiliui VW GOLF techninės apžiūros metu buvo nustatytas neutralizavimo sistemos 

trūkumas: 

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

neveiksminga. 

Pakartotinės techninės apžiūros metu išmetamųjų dujų neutralizavimo įranga buvo pakeista nauja. 

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

 

 

 



15.3    

 

   
Techninės apžiūros metu patikrinus šio 2006 m. gamybos automobilio BMW įvairių sistemų kontrolės lemputes 

ir jų veikimą, trūkumų nebuvo nustatyta. 

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

15.4  

 
1999 m. gamybos automobiliui AUDI A3 techninės apžiūros metu buvo nustatytas neutralizavimo sistemos 

trūkumas: 

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

neveiksminga (pjautas išmetimo vamzdis prie katalizatoriaus). 

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



15.5    

 
 

2003 m. gamybos automobiliui taksi CITROEN techninės apžiūros metu nustatyti trūkumai 

DT -  Saugos diržas pažeistas 

NT - Buferiai, šoninė apsauga ir galinė apsauga nuo palindimo po transporto priemone. Sudedamoji dalis 

neatitinka nustatytų reikalavimų 

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

15.6  

 
 

Toks 1997 m. gamybos automobilio taksi PEUGEOT slenksčio pažeidimas techninės apžiūros metu įvertintas 

DT - Pernelyg didelis korozijos poveikis, galintis turėti įtakos konstrukcijos stabilumui (tvirtumui) 

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

 

 

 

 



15.7  

   
 

   
Šio 1999 m. gamybos FORD FOCUS koroziniai priekinės pakabos skersinio pažeidimai techninės apžiūros metu 

įvertinti: 

DE - . Pakabos torsionai, kreipiančiosios svirtys, trikampės svirtys, pakabos strypai. Sudedamoji dalis lūžusi, 

įtrūkusi, pernelyg pažeista korozijos ir (ar) turi kitų pažeidimų, galinčių turėti įtakos saugiam transporto 

priemonės eksploatavimui 

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

15.8  

   

Šiam 2006 m. gamybos motociklui HONDA techninės apžiūros metu buvo nustatyta eilė trūkumų: 

DT - Valstybinio numerio ženklas (-ai) ir (ar) tvirtinimas transporto priemonėje neatitinka nustatytų reikalavimų 

arba numerio ženklas (-ai)  netvirtai pritvirtintas (-i) ir gali nukristi. 

DT - Galinio valstybinio numerio ženklo apšvietimo žibintas. Žibintas nepatikimai (netinkamai) pritvirtintas. 

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



15.9    

 

         

Šiam 1994 m. gamybos motociklui YAMAHA techninės apžiūros metu buvo nustatyta eilė trūkumų. Pateikiami 

kai kurie jų: 

DT - Transporto priemonės tikrinami duomenys ir (ar) dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų (sėdimų 

vietų skaičius). 

DT - Stabdymo signalo žibintai. Žibintas nepatikimai (netinkamai) pritvirtintas (neužtikrinti būtini matomumo 

kampai). 

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. 

DT - Triukšmo lygis viršija nustatytuose reikalavimuose nustatytą didžiausią leidžiamą triukšmo lygį 

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



15.10  

 
Toks 2001 m. gamybos FORD TRANSIT pakabos šarnyro remontas techninės apžiūros metu įvertintas: 

 

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

(privirintas pakabos šarnyras) 

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

15.11    

 

Toks 1992 m. gamybos automobilio VW GOLF dugno remontas techninės apžiūros metu įvertintas: 

DT - Dugnas nesaugus, netvirtas arba labai apgadintas (netinkamai suremontuotas). 

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


