
Site Number 840-Emirates Auctions Transaction Date 17 Mar 2023, 11:46:38

Transaction Number 32688847 (CC10009) Queue Number 689358

DEFECT REMARKS

01 Exhaust System نظام العادم

  01.A Modification MODIFIED NOISY تعديالت

02 Interior Condition الحاله الداخليه

  02.A Other HAVING ADDITIONAL CRASH BARRIER ON BEHIND SEA اخري

  02.B AC Condition OK المكيف

03 Brake Condition الفرامل

  03.A Hand Brake NOT WORKING ,WEAK. فرامل اليد

04 Body جسم المركبة

  04.A Fenders MODIFIED. مدكار

  04.B Paint BODY PORTION REPAIRED ,REPAINTED.STICKERING AREA

PAINT NOT CHECKED. MINOR DENTS SCRATCHES.

الصبغ

  04.C Floor UNDER FLOOR MODIFIED WITH EXTRA METAL COVER &

ALL BODY MOUNT REFITTED.

االرضية

  04.D Other HAVING EXTRA ACCESSORIES FROM THE BODY. اخري

  04.E Bonnet REFITTED غطاء المحرك

  04.F Bumper METAL BUMPER ,MODIFIED WITH TOWING WINGE MOTOR . دعامية

05 Tires and Rims Condition  االطارات

CHECKCAR

TEST CERTIFICATE

Chassis Number 1C4HJXFGXJW156459

Engine Number

Vehicle Class Car

Manufacturer Jeep

Model Wrangler

Model Year 2018

Color Black

Mileage 12587 Miles

Fuel Type Petrol

No. Of Cylinders 8

Specification Imported
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DEFECT REMARKS

  05.A Front Tyre BOTH SIDE 2020,OVER SIZE.MODIFIED TO WIDE BODY االطار االمامي

  05.B Rear Tyre BOTH SIDE 2020,OVER SIZE.MODIFIED TO WIDE BODY االطار الخلفي

  05.C Spare Tire &Tools MODIFIED. االطار االحتياطي و العدة

06 Transmission Condition الجير

  06.A Visual Gear Box

Condition

REFITTED. حالة الجير النظرى

  06.B DIFFERENTIAL REFITTED.CONTROL ARM MOUNT ,SHOCK

MODIFIED,REWELDED

الدفرنشل

  06.C Road Test NOT CHECK فحص علي الطريق

07 Engine Condition المحرك

  07.A Visual Engine Condition REFITTED.OIL SUMB DENT حالة المحرك النظرى

  07.B Mount MODIFIED ,RIGHT SIDE BRACKET BEND.  كرسي

  07.C Modification MODIFIED TO 8 CYLINDER HEMI ENGINE. تعديالت

08 Suspension System ممتص الصدمات

  08.A Suspension Subframe COMPLETE SUSPENSION SYSTEM MODIFIED ,BODY LEVEL

HIGH.

  08.B Shock Absorber MODIFIED. ممتص الصدمات

09 Lights االضاءة

  09.A Warning Light WARNING LIGHT ON IN DISPALY ضوء تحذير

10 Chassis Condition الشاصي

  10.A Chassis BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED PORTION BEND , THICK

RUST PROOFED

الشاسيه

The inspection report is valid and shows the

vehicle’s condition at the time of the inspection

only. Car Check doesn't guarantee the vehicle’s

condition as soon as it leaves the inspection

stat ion,  and from then on,  the inspection is

considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects

of the vehicle, and according to this certificate,

Car Check does not guarantee the vehicle 's

fitness for registration.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص

فقط، وال تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من

محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري. 

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما ال

تضمن بموجب هذه الشهادة صالحية المركبة للتسجيل من

عدمه.
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شهادة اختبار المركبة

ناجح

: 12931402شهادة جمارك

: 1C4HJXFGXJW156459رقم الشاصي

: جيبالنوع الرئيسي

: رانجلرتفاصيل النوع

: مركبة خفيفةصنف المركبة

: جيبنوع الهيكل

بنزينالوقود:

: اسوداللون

- -اتجاه عجل القيادة:

- - x - - x - -االبعاد: (ط x ع x أ)

: 20251 كيلومترقراءة العداد الحالية

: الواليات المتحدةبلد الصنع

: أوتوماتيكناقل الحركة

: NILرقم المحرك

2عدد المحاور:

: 4عدد األبواب

الوزن
: االجمالي

2600 كجم

: 2018سنة الصنع

: …6200 سنتيمتر مكسعة المحرك

: - -قوة المحرك

عدد
: اإلسطوانات

8

5عدد المقاعد:

1845 كجمالوزن فارغة :

TAS-2023-18821830-5رقم الشهادة:

: 2023-02-17تاريخ الفحص

2023-02-17تاريخ طباعه الشهادة:

: فحص التسجيلالخدمات

: تسجيلشريك فحص المركبات

: تسجيل ورسانمركز الفحص

: min 13 sec 9مدة الفحص

: - -رقم موعد الفحص

18:37وقت البدء:

02رقم الحارة:

رقم
: المحاولة

1

: 18:46وقت النهاية

235رقم التذكرة:

عدد مرات
: الطباعة

1

انبعاثات الكربون

شكرا لك! أنت تحمي البيئة

CO2 طن

| | |
3.2

طن 4 8 12+

1 شهر ) معدل االستهالك السنوي للمركبة ( قدرت فى 2

م 12711 ك

المسافة المقطوعة

سنويا

1308 لتر

استهالك الوقود

سنويا

4487 درهم

تكلفة الوقود سنويا

ن 3.2 ط

انبعاثات الكربون

سنويا

قراءة المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة

عىل المحور الٲمامي
9 %

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه

عىل المحور الخلفي
7 %

نسبة عدم التوازن ما بين الجهه

اليمنى والجهه اليسرى لفرامل

اليد
23 %

نسبة أول اكسيد الكربون

للبترول
0.01 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات

البترول
60 PPM VOL

نتائج الفحص

تم التاكد من صحتهالقيمة الجديدةالقيمة القديمةالفرق

اسود ,  احمر ,  فضياسودالصبغ تغيير اللون

EXTRA LIGHTS USE OFF ROAD ONLY. ENGINE MODIFIED V8 & SUSPENSION MODIFIED OK BY RTA مالحظات الفحص

تفاصيل الدفع

تمّ الفحص من قبل
35813

طريقه الدفع
Cash

رقم المعاملة
18821830

رسوم الخدمة
170 درهم تم التحصيل 17/02/2023

رقم الموقف
- -

اسم الخدمة
فحص التسجيل

رقم المحاولة
1

استلمت من قبل
عماد عىل محمد ال جغمان

هذا لتأكيد استالم 170 درهم (كتابة: فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً ال غير)، مقابل الخدمات المذكورة. 
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل االستهالك السنوي للمركبة مبنية عىل حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية. 

تستخدم هذه الشهادة حصرا في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ال يعتد بهذه الشهادة ألي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خالف عملية
ترخيص المركبة. ال تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أُصدِرَت من أجله. هذه الشهادة صالحة إلجراء معاملة واحدة فقط

خالل 30 يوم من تاريخ الفحص.

This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicle. This certificate should not be valid for any process
including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this
certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of
.inspection


