
Yleistarkistuksia

◦ Runkonumeron täsmäävyys rekisteriotteessa olevaan (ettei ole varastettu).
◦ Varmista että myyjä on rekisteriotteeseen merkitty omistaja.
◦ Huoltokirja ja huoltohistoria (ainakin riittävä selvitys siitä mitä on tehty ja koska)
◦ Myyjän mukaan mahdolliset seuraavat tarvittavat huoltotoimenpiteet.
◦ Onko moposkootteria viritetty (viritykset, vaikka jo poistetut ovat saattaneet heikentää

kestävyyttä).

Kulutusosien kunto

◦ Renkaat. Onko riittävästi pintaa, ovatko renkaat halkeilleet, näkyykö renkaissa muita vaurioita.
◦ Jarrut. Pysähtuukö moposkootteri turvallisesti ja tehokkaasti (sekä etu-, että takajarrun testaus). Pitävätkö jarrut ääntä,

jarrupalojen pinnan tarkistus mikäli mahdollista. Etsi myös mahdollisia jarrunestevuotoja. Kysy myös koska jarruneste
on vaihdettu, vaihtoväli tyypillisesti 2-3 vuotta.

◦ Öljyt. Jos nelitahtimoottori, niin moottoriöljyjen vaihtoväli ja koska on viimeksi vaihdettu. Kannattaa myös tarkistaa
öljyn määrä (myös kaksitahtimoottoreissa että öljyä on). Vaihteistoöljyt, onko koskaan vaihdettu / tarkistettu? Kaikkien
öljyjen osalta kannattaa myös etsiä mahdollisia öljyvuotoja.

◦ Iskunvaimentimet. Yleinen tarkistus ettei vuotoja näy ja miten toimivat ajossa.
◦ Variaattori. Kiihtyykö moposkootteri tasaisesti ilman nykimistä, kuuluuko ihmeellisiä ääniä. Muista myös kysyä koska

variaattorin hihna on vaihdettu ja selvittää mahdollinen vaihtotarve. Kysy myös onko variaattorin rullia vaihdettu.
◦ Mittarilukema ja mittarin toiminta. Vastaako lukema myyjän ilmoittamaa. Lukema voi olla myös melko suuri, mikäli

moposkootteria on säännöllisesti huollettu. Kannattaa kuitenkin muistaa, että suurilla mittarilukemilla myös osien
vaihtotarve ja yleinen huoltotarve tulee pakostakin yleistymään.

◦ Akun kunto (tyypillisesti joudut ostamaan uuden).
◦ Kaikki valot ja suuntavilkut.
◦ Hallintalaitteiden yleisluontoinen muu tarkastelu. Esim. onko ohjauksessa klappia ja onko ohjaustanko suorassa samassa

suhteessa eturenkaan kanssa!
◦ Nelitahtimoottoreissa venttiilivälysten säätö. Koska on suoritettu ja koska pitäisi uusia.
◦ Kaksitahtisissa, joissa on hihnakäyttöinen öljypumppu: onko öljypumpun hihnaa vaihdettu ja jos on, niin koska. Ks.

artikkeli 2-T öljypumpun hihnan vaihtaminen.

Tarkista myös

◦ Käykö moposkootteri hyvin tyhjäkäyntiä (käynti ei aaltoile mahdollisen ryypyn poistumisen jälkeen ainakaan kovinkaan
paljoa vaan on tasaista -> jos aaltoilee viittaa mahdolliseen imuvuotoon).

◦ Toimiiko sähköstartti ja ehdottomasti myös poljinkäynnistys (tarvitset sitä varmasti joskus, opettele).
◦ Katteiden kunto. Ovatko katteet ehjiä ja millainen on maalipinta. Mielummin pieniä naarmuja ja vaurioita

maalipinnassa, kuin halkinaisia katteita. Muista että maalipintavaurioita tulee ajossa aina.
◦ Oma ajoasento. Sopiiko malli minulle (ylettyykö jalat hyvin maahan, saako moposkootterin helposti keskituelle). Onko

penkki ergonomisesti itselle sopiva. Yletynkö kaikkiin hallintalaitteisiin hyvin.
◦ Omat mahdolliset tarpeet käytettävyydelle. Saako esim. kypärän penkin alle, onko säilytys- ja kuljetuskoukkuja.
◦ Yleiskunto kokonaisuudessaan. Miltä skootteri näyttää kriittisesti ajateltuna ja suhteutettuna pyydettyyn hintaan. Pyydä

vaikka tuttavan puolueeton mielipide.
◦ Moposkootterin hyvä käynnistyvyys lämpimänä, sekä kylmänä. Jos mahdollista, niin testaa kylmäkäynnistyvyys

ajoittamalla mahdollinen hakureissusi siten, ettei myyjä pääse käyttämään moottoria etukäteen lämpimäksi!
◦ Peilit ja oma ajoasento. Näkeekö peileistä muutakin kuin oman naaman. Ovatko peilit säädettävät.
◦ Missä moposkootteria on säilytetty (onko ollut talvet sisällä vai ulkona).
◦ Aikaisempien omistajien lukumäärä ja mahdolliset arviot siitä minkälaiselle käytölle moposkootteri on joutunut.

Allekirjoitukset ja laki

◦ Myyjän ja ostajan tiedot rekisteriotteen ilmoitusosaan ja luovutuspäivämäärät (kaupan mukana saat siten ajossa mukana
pidettävän rekisteriotteen teknisen osan, sekä rekisteriotteen ilmoitusosan).

◦ Täyttäkää ajoneuvon luovutuksen yhteydessä luovutuskirja. Löytyy Googlella "luovutuskirja".
◦ Pyydä myyjältä kuitti maksetusta kappasummasta.
◦ Jos ongelmia tulee, suojelee ostajaa http://fi.wikipedia.org/wiki/Kauppalaki.
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