Ska du köpa bil?
Med hjälp av denna blankett kan
du utvärdera hur bra bilen passar dig.

R
SENAIO
TTEN
VID R

BILUTVÄRDERINGSBLANKETT FÖR SENIORER
Blanketten hjälper dig att lägga märke till egenskaper som är speciellt viktiga för seniorer, som okomplicerad i
och ur stigning, manöverinstrumentens lättanvändbarhet, sätets bekvämlighet och mätarnas tydlighet. Anteckningar i blanketten hjälper dig när du ska jämföra olika bilar.
Vid val av bil bör du beakta till vad du behöver bilen och hurdana resor du kommer att köra. Fundera till exempel
över om du åker ensam eller tillsammans med andra. Använder du bilen till att transportera varor, rullstol, barnbarn eller husdjur? I hurdan miljö rör du dig? Förutse även att din livssituation kan ändras och påverka behovet
av bil.

Det lönar sig att bekanta sig med blanketten före provkörning.

www.liikenneturva.fi/ikansaratissa

INFORMATION OM BILEN
Bilmärke och modell
Automatväxlad

Årsmodell
Manuell växellåda

Pris

Körkilometer

Krocktestresultat i Euro NCAP-tester(http:www.euroncap.com/home.aspx)
Bränsleförbrukning i medeltal/100 km

Koldioksidutsläpp g/km.

Försäljare och kontaktuppgifter

VÄRDERING AV BILEN
1. ATT STIGA IN I BILEN
Är dörrarna lätta att låsa och öppna – också inifrån?
Är dörren lätt att öppna och stänga?
(dörrhandtag, tyngd, lätt att använda)
Är det lätt att sätta sig in i bilen?
(dörröppningens storlek, tröskelns höjd, sitthöjd)
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Finns det handtag på dörren, i närheten av
dörröppningen eller i taket som man kan ta hjälp av?

2. FÖRARSÄTET OCH JUSTERING AV KÖRSTÄLLNING
Är det lätt att justera stolen?
Hittar du en bekväm körställning?
Kan man justera rattens ställning?
Når man lätt att dra ut bilbältet?
Är bilbältet lätt att spänna fast och öppna?
Är sikten framåt god?
Syns instrumenten bra?
Ser man bra i backspeglarna?
Är det lätt att justera speglarna?
Är det lätt att använda handbromsen?

3. SÄKERHET OCH LÄTTHET GÄLLANDE KÖRNING
Är det lätt att växla?
Är det lätt att vrida ratten?
Är det lätt att bromsa?
Känns bilen stabil och jämn när man kör i trafiken?
Är det lätt att hålla en jämn körhastighet?
Kan föraren sitta stadigt utan att bli trött under färden?
Är instrumenten tydliga och lätta att avläsa?
Är instumentpanelens andra funktioner
(vindrutetorkare, värmereglage) lätta att använda?
Är solskyddet lätt att använda och skyddar det tillräckligt?
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Är fönstren lätta att öppna och stänga?

4. ATT STIGA UT UR BILEN
Är bilbältet lätt att öppna?
Är dörren lätt att öppna?
Är det lätt att resa sig upp ur stolen?

5. BAGAGEUTRYMME
Är det lätt att öppna och stänga bagageluckan?
Är det lätt att lasta varor?
Är bagageutrymmet tillräckligt stort?
Finns det möjligheter att fästa lasten?

6. BILENS TEKNISKA UTRUSTNING
Har bilen följande tekniska utrustning?
Antisladdsystem ESC
Körfilsvarnare (varnar föraren om bilen är på väg att avvika från körfilen)
Körfilsstöd (varnar om bilen är på väg att avvika från körfilen och styr
bilen tillbaka i körfilen)
Varnings- och nödbromssystem
Adaptiva körljus
• kurvljus

• svängandeljus

• motorvägsljus

• system som hjälper vid mörkerseende

Döda vinkeln-varnare
System som övervakar förarens vakenhet
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Har bilen följande tekniska utrustning?

ja

Parkeringshjälp
Backningsvarnare
Automatisk farthållare
Navigator
Nya säkerhetssystem kan underlätta körningen för seniorer förutsatt att de används rätt. Systemen
förbättrar också säkerheten ifall föraren inte ändrar sitt körsätt och kör snabbare eller oförsiktigare.
Det är viktigt att föraren känner till och behärskar systemen.

EGET HELHETSBETYG FÖR BILEN

LÄR KÄNNA DIN BIL
Be bilförsäljaren instruera dig hur du ska använda din bil. Bekanta dig med bilens egenskaper också med hjälp
av handboken. Det är bäst att bekanta sig med en ny bil i lugn trafik. Vid behov kan du ta några körlektioner vid
bilskola för att lära känna din bil och dess egenskaper.
Om du byter från en bil med manuell växellåda till automatväxlad bil måste du lära dig ett nytt sätt att använda
pedalerna och det tar sin tid. Förbered dig på att foten i början kan leta efter kopplingspedalen i synnerhet vid
överraskande trafiksituationer. Pedalerna på en automatväxlad bil ska från början endast styras med höger fot.
Om din bil har säkerhetssystem för att underlätta körningen som exempelvis backningsvarnare, filvarnare eller
automatisk farthållare så bör du bekanta dig med dem noggrant via bilens handbok. Be bilförsäljaren eller trafikläraren att instruera dig hur systemen fungerar. Öva så att du lär dig hur de fungerar.
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