ინფორმაცია ავტომანქანის შესახებ:
2006 BMW 650I
VIN: WBAEK13446CN78434
CONVERTIBLE
4.8L V8 FI DOHC 32V
უკანა წამყვანი

სტატუსები: წყლით დაზიანება, არააქტუალური გარბენი,
ჩამოწერილი

3 მფლობელი
22 სერვისის ისტორიის ჩანაწერი
პირადი ავტომანქანა
საბოლოო მფლობელი ფლორიდაში

31 დეტალური ჩანაწერი
CARFAXის ავტომანქანის ისტორიის ამ ანგარიშში შეტანილია მხოლოდ ის ინფორმაცია, ( information ) რომელიც მოწოდებულია
CARFAXში 7/14/16 at 3:30:15 PM (EDT). სხვა სახის იფორმაცია, მათ შორის პრობლემების შესახებ შესაძლებელია არ იქნა
მოწოდებული. გამოიყენეთ ეს ანგარიში, როგორც ავტომანქანის შემოწმების ერთ ერთი აუცილებელი მექანიზმი სხვა სახის
შემოწმების საშუალებებთან ერთად, როგორიცაა: ავტომანქანის ვიზუალური შემოწმება და გზაზე გამოცდა, რომ მიიღოთ სწორი
გადაწყვეტილება თქვენი მომავალი ავტომანქანის შესახებ.

ფლობის ისტორია

მფლობელი 1

მფლობელი 2

მფლობელი 3

მფლობელების რაოდენობა
ყიდვის წელი

2006

2012

2013

ფლობის ტიპი

პირადი

პირადი

პირადი

6 წელი 1 თვე

4 თვე

3 წელი 2 თვე

ნიუჯერსი

პენსილვანია, ნიუ
იორკი

ფლორიდა

17,378/წელი





104,983





ფლობის სავარაუდო დრო
ფლობის ადგილმდებარეობა შტატი/პროვინცია
საშუალო გარბენი წელიწადში (მილი)
სპიდომეტრის საბოლოო ჩვენება (მილი)

ტექნიკური პასპორტის
ისტორია

მფლობელი 1

მფლობელი 2

მფლობელი 3

CARFAX გარანტიას იძლევა ამ განყოფილებაში განთავსებული
ინფორმაციის საიმედოობაზე
ჩამოწერილი | უსარგებლო | აღდგენა | ხანძარი | წყლით
დაზიანება | სეტყვა | გამოსყიდვა
არააქტუალური გარბენი | მექანიკური ლიმიტის გადაჭარბება

პრობლემა არ აქვს

ყურადღება!
ნაპოვნია
პრობლემა

ყურადღება!
ნაპოვნია
პრობლემა

პრობლემა არ აქვს

პრობლემა არ აქვს

ყურადღება!
ნაპოვნია
პრობლემა

ყურადღება! სერიოზული პრობლემების შესახებ ინფორმაცია დაფიქსირდა ტრანსპორტის მართვის სამმართველოში
(DMV). ეს ავტომანქანა ვერ აკმაყოფილებს CARFAXის მიერ გარანტირებული გამოსყიდვის პროგრამის პირობებს.

დამატებითი ისტორია
ყველა ინციდენტებისა და ავარიების შესახებ შეიძლება არ ქონდეს
ინფორმაცია CARFAXს

მფლობელი 1

სრული დაკარგვა
შეტყობინება სრული დაკარგვის შესახებ 10/29/2012.
ძარის სტრუქტურული დაზიანება
CARFAXს არ მიუღია შეტყობინება ძარის სტრუქტურული
დაზიანების შესახებ.
უსაფრთხოების ბალაშის გახსნა
CARFAXს არ მიუღია შეტყობინება უსაფრთხოების ბალიშების
გახსნის შესახებ.
გარბენის შემოწმება
შეტყობინება საავტომობილო ტრანსპორტის დეპარტამენტიდან
პრობლემური სტატუსის შესახებ. ნაპოვნია გარბენის ჩამოყრის
ნიშნები.
ავარია / დაზიანება
შეტყობინება საავტომობილო ტრანსპორტის დეპარტამენტიდან
პრობლემური სტატუსის შესახებ. შეტყობინება ავარიის შესახებ
09/05/2009.
ავტომანქანის გაწვევა მწარმოებლის მიერ
CARFAXს არ მიუღია შეტყობინება გაწვევის შესახებ. შეამოწმეთ
ავტორიზირებულ BMW dealer თან ინფორმაცია ყველა
აქტუალური გაწვევის შესახებ.
მთავარი გარანტია
ავტომანქანის ძლიერი დაზიანების შემდეგ.

შეტყობინება
სრული
დაკარგვის
შესახებ

არ არის
ინფორმაცია
პრობლემების
შესახებ

არ არის
ინფორმაცია
პრობლემების
შესახებ

არ არის
ინფორმაცია
პრობლემების
შესახებ

არ არის
ინფორმაცია
პრობლემების
შესახებ

არ არის
ინფორმაცია
პრობლემების
შესახებ

არ არის
ინფორმაცია
პრობლემების
შესახებ

არ არის
ინფორმაცია
პრობლემების
შესახებ

მფლობელი 1
2006
პირადი
ნიუჯერსი
17,378/წელი

თარიღი:

არ არის ახალი
შეტყობინებები

სპიდომეტრის
პრობლემა

სპიდომეტრის
ჩამოყრა

შეტყობინება
ავარიის
შესახებ

ძლიერი
დაზიანება

ძლიერი
დაზიანება

არ არის
ინფორმაცია
გაწვევების
შესახებ

არ არის
ინფორმაცია
გაწვევების
შესახებ

არ არის
ინფორმაცია
გაწვევების
შესახებ

გარანტია
გაუქმებულია

დეტალური ისტორია
ნაყიდია:
ტიპი:
ადგილი:
საშუალო
მილი/
წელიწადში:
საშუალო
ფლობის დრო:

მფლობელი 3

არ არის
ინფორმაცია
პრობლემების
შესახებ

გარანტია
აქტიურია

მწარმოებლის ორიგინალი გარანტია სავარაუდოდ გაუქმდა

მფლობელი 2

გარანტია
გაუქმებულია

ტერმინების განმარტება

სპიდომეტრის
ჩვენება,
წყარო:
მილი:

კომენტარები:

04/17/2006

აშშ საბაჟო

სატრანსპორტო საშუალება
ექსპორტირებულია
გერმანია
იმპორტირებულია
ნიუარკი, ნიუჯერსი

05/12/2006

JMK BMW
Springfield, NJ
9733797744
jmkbmw.com

მიწოდებამდე შემოწმება დასრულებულია
გასაღები(ები) დაპროგრამდა/
გადაპროგრამდა

ნიუჯერსი
საავტომობილო
ტრანსპორტის
დეპარტამენტი
Brick, NJ
Title
#DA20061960432

ტექნიკური პასპორტი გაცემულია ან
განახლებულია
ავტომანქანა დარეგისტრირდა, ან
რეგისტრაცია განახლდა
შეტყობინება პირველი მფლობელის
შესახებ
ტექნიკური პასპორტი გაცემულია, ან
დარეგისტრირებულია როგორც
პირადი ავტომანქანა
ავტომანქანის ფერი: ლურჯი

7/15/06  9/8/12
(6 წელი 1 თვე)

07/15/2006

10

ავტომანქანის ფერი: ლურჯი
11/09/2006

JMK BMW
Springfield, NJ
9733797744
jmkbmw.com

ელექტრო სისტემა შემოწმდა
მუხრუჭები შემოწმდა
საწვავის სისტემა შემოწმდა
საბურავების მდგომარეობა და წნევა
შემოწმდა

02/21/2007

JMK BMW
Springfield, NJ
9733797744
jmkbmw.com

ელექტრო სისტემა შემოწმდა
ზეთი და ფილტრი შეიცვალა
საჭის მექანიზმი/სავალი ნაწილი
შემოწმდა
საბურავების მდგომარეობა და წნევა
შემოწმდა
საქარე მინის გამწმენდები შეიცვალა

03/28/2007

15,421

ვაიომინგი Valley
ოთხი საბურავი დაბალანსირდა
Motors
ზეთი და ფილტრი შეიცვალა
Larksville, PA
5702887411
wyomingvalleymotors.
com

07/12/2007

JMK BMW
Springfield, NJ
9733797744
jmkbmw.com

კონდიცირების და გათბობის სისტემა
შემოწმდა
მუხრუჭები შემოწმდა
მუხრუჭის წინა ხუნდები შეიცვალა

09/05/2007

JMK BMW
Springfield, NJ
9733797744
jmkbmw.com

საკეცი ჭერის ფუნქციონირება შემოწმდა
ძრავი შემოწმდა
მონაცემთა დაფა (სპიდომეტრის პანელი)
შემოწმდა
ზეთი და ფილტრი შეიცვალა
რადიომიმღები/ხმის სისტემა შემოწმდა

10/01/2007

JMK BMW
Springfield, NJ
9733797744
jmkbmw.com

კონდიცირების და გათბობის სისტემა
შემოწმდა
საკეცი ჭერის ფუნქციონირება შემოწმდა
ძრავი შემოწმდა
ძრავის/გადაცემათა კოლოფის
კომპიუტერი/მოდული შემოწმდა
ლუქი შემოწმდა

03/23/2009

39,525

JMK BMW
Springfield, NJ
9733797744
jmkbmw.com

ტექნიკური შემოწმება დასრულებულია
ჰაერის მიწოდების სისტემის რეზინის
მილი შეიცვალა
მოპარვის საწინააღმდეგო სისტემის/
დისტანციური მართვის პულტის ბატარეა
შეიცვალა
ელექტრო სისტემა შემოწმდა
ძრავი შემოწმდა
ძრავის მომსახურება
სითხეების დონე შემოწმდა
ოთხი საბურავი დაბალანსირდა
ზეთი და ფილტრი შეიცვალა

07/06/2009

43,433

JMK BMW
Springfield, NJ
9733797744
jmkbmw.com

ტექნიკური შემოწმება დასრულებულია
მუხრუჭები შემოწმდა
საკეცი ჭერის ფუნქციონირება შემოწმდა
ძრავი შემოწმდა
რადიომიმღები/ხმის სისტემა შემოწმდა
გაირეცხა

07/27/2009

43,945

JMK BMW
Springfield, NJ
9733797744
jmkbmw.com

ელექტრო სისტემა შემოწმდა
მუხრუჭები შემოწმდა
ტალახისგან/შხეფისგან დამცავი რეზინები
შეკეთდა

ნიუჯერსი
შეტყობინება
დაზიანების შესახებ

შეტყობინება ავარიის შესახებ
წინა ნაწილით შეჯახება
შეჯახება სხვა სატრანსპორტო
საშუალებასთან

09/05/2009

უპირატესად დაზიანდა წინა ნაწილი
სატრანსპორტო საშუალება
დამოუკიდებლად გადაადგილდება
12/03/2009

51,150

JMK BMW
Springfield, NJ
9733797744
jmkbmw.com

ავტომანქანის მომსახურება

12/21/2009

52,998

JMK BMW
Springfield, NJ
9733797744
jmkbmw.com

ელექტრო სისტემა შემოწმდა
ზეთი და ფილტრი შეიცვალა

04/06/2010

58,824

BMW Mt. Kisco
Mount Kisco, NY
9142414444
bmwmtkisco.com

სამუხრუჭე სითხის გამოშვება/შეცვლა
სალონის ჰაერის ფილტრი შეიცვალა/
გასუფთავდა
ოთხი საბურავი დაბალანსირდა

09/28/2010

71,121

JMK BMW
Springfield, NJ
9733797744
jmkbmw.com

საკეცი ჭერის ფუნქციონირება შემოწმდა
საბურავი(ები) შეიცვალა
ორი საბურავი აიწყო

02/08/2011

78,134

Circle BMW
Eatontown, NJ
7324401200
circlebmw.com

ტექნიკური შემოწმება დასრულებულია

05/11/2011

83,881

Westchester BMW
საბურავების მდგომარეობა და წნევა
MINI
შემოწმდა
White Plains, NY
9147615555
westchesterbmw.com

05/19/2011

84,313

JMK BMW
Springfield, NJ
9733797744
jmkbmw.com

ტექნიკური შემოწმება დასრულებულია
ზეთი და ფილტრი შეიცვალა

11/16/2011

95,276

JMK BMW
Springfield, NJ
9733797744
jmkbmw.com

ტექნიკური შემოწმება დასრულებულია
ელექტრო სისტემა შემოწმდა
ძრავი შემოწმდა
ძრავის/გადაცემათა კოლოფის
კომპიუტერი/მოდული შემოწმდა
საჭის მექანიზმი/სავალი ნაწილი
შემოწმდა

06/06/2012

103,518

BMW Service & Parts
Center
Port Chester, NY
8888488133
bmwserviceportcheste
r.com

ტექნიკური შემოწმება დასრულებულია
აკუმულიატორი/დამუხტვის სისტემა
შემოწმდა
გაირეცხა

06/11/2012

103,719

JMK BMW
Springfield, NJ
9733797744
jmkbmw.com

ტექნიკური შემოწმება დასრულებულია
სალონის ჰაერის ფილტრი შეიცვალა/
გასუფთავდა
აალების სისტემის გამანაწილებლის
სახურავი შეიცვალა
ძრავი შემოწმდა
ძრავის/გადაცემათა კოლოფის
კომპიუტერი/მოდული შემოწმდა
აალების სანთელი(ები) შეიცვალა

06/19/2012

103,759

JMK BMW
Springfield, NJ
9733797744
jmkbmw.com

ავტომანქანის მომსახურება

07/25/2012

104,900

BMW Service & Parts ავტომანქანის მომსახურება
Center
Port Chester, NY
8888488133
bmwserviceportcheste
r.com

07/28/2012

104,983

Service Plan Co.

სერვისის ხელშეკრულება გაცემულია

Far Rockaway, NY

მფლობელი 2
ნაყიდია:
ტიპი:
ადგილი:
საშუალო
ფლობის დრო:

2012
თარიღი:
პირადი
პენსილვანია,
09/08/2012
ნიუიორკი
9/8/12  1/27/13
(4 თვე)

სპიდომეტრის
ჩვენება,
წყარო:
მილი:
48,151

სერვისის ხელშეკრულება გაცემულია

კომენტარები:

პენსილვანია
საავტომობილო
ტრანსპორტის
დეპარტამენტი
Harrisburg, PA
Title
#71186842BO01

შეტყობინება ავტომანქანის ყიდვის შესახებ
ტექნიკური პასპორტი გაცემულია ან
განახლებულია
შეტყობინება ახალი მფლობელის შესახებ
გარბენის შეუსაბამობა

ეს შეტყობინება გარბენის შესახებ ეწინააღმდეგება
ავტომანქანის გარბენის იტორიას. კითხეთ მექანიკოსს,
ან გამყიდველს, რომ დაადგინოთ გარბენის რეალობა 
აღნიშნული ჩანაწერი შეიძლება იყოს ტექნიკური
შეცდომა.
შეტყობინება
სტატუსი ავტომანქანის სრული დაკარგვა
დაზიანების შესახებ გაცხადდა სატრანსპორტო საშუალების
ნიუიორკი
სრული დაკარგვა
სადაზღვევო კომპანიის მიერ

10/29/2012

სადაზღვევო კომპანიას აქვს მრავალი მიზეზი, რომ არ
განაცხადოს სრული დაკარგვის შესახებ. ყიდვამდე
შეამოწმეთ ავტომანქანა კვალიფიცირებულ
სპეციალისტთან. გაიგეთ მეტი

01/23/2013

ნიუიორკი
საავტომობილო
ტრანსპორტის
დეპარტამენტი

სტატუსი ჩამოწერილი/გაცემულია
სერთიფიკატი

01/27/2013

ნიუიორკი
საავტომობილო
ტრანსპორტის
დეპარტამენტი

ავტომანქანა დარეგისტრირებულია, ან
ტექნიკური პასპორტი გაცემულია
სადაზღვევო კომპანიაზე

მფლობელი 3
ნაყიდია:
ტიპი:
ადგილი:
საშუალო
ფლობის
დრო:

2013
პირადი
ფლორიდა
4/15/13 

წარმოადგენს (3
წელი 2 თვე)

თარიღი:
04/15/2013

სპიდომეტრის
ჩვენება,
წყარო:
მილი:
48,360

ფლორიდა
საავტომობილო
ტრანსპორტის
დეპარტამენტი
Hollywood, FL
Title #0111526177

კომენტარები:
შეტყობინება ავტომანქანის ყიდვის
შესახებ
შეტყობინება ახალი მფლობელის შესახებ
სტატუსი ჩამოწერილი/გაცემულია
სერთიფიკატი
გაცემულია ტექნიკური პასპორტი
სტატუსით არააქტუალური გარბენი
გაცემულია ტექნიკური პასპორტი
სტატუსით წყლით დაზიანება
ავტომანქანის ფერი: ლურჯი
CARFAXის მრჩეველი™
კატეგორია NAM (ნაციონალური
არბიტრაჟი/რეგულირება) ავტომანქანას
ენიჭება, როდესაც მფლობელი
საავტომობილო ტრანსპორტის
დეპარტამენტში (DMV) აცხადებს გარბენის
მონაცემების ფალსიფიკაციის შესახებ
სპიდომეტრის გაუმართაობის გამო და/ან
ავტომანქანის რეალური გარბენი უცნობია.

სპიდომეტრის მონაცემები პოტენციურად
არასაიმედოა

ტერმინების განმარტება

იხილეთ ტერმინების განმარტება

ავარია / დაზიანების ინდიკატორი
CARFAXი იღებს ინფორმაციას ინციდენტების და ავარიების შესახებ 50 შტატიდან, ასევე კოლუმბიის ოლქიდან და კანადიდან.
ხვადასხვა ინფორმაცია ავტომანქანის ისტორიაში მიუთითებს ავარიების, ან სხვა დაზიანებების შესახებ, როგორიცაა:
დაზიანებული ავტომანქანების აუქციონი, ხანძრის შედაგად დაზიანება, პოლიციის მხრიდან შეტყობინება ავარიის შესახებ,
ავტომანქანის გამოყენება ავარიის იმიტაციის ტესტებში, დაზიანებების აღმოჩენა, შეტყობინება ავარიის შედეგად მიღებული
დაზიანებების შეკეთების სადგურიდან, ძარის შეკეთება და ავტომანქანის უტილიზაცია. ყველა ინციდენტის დეტალების შესახებ
შესაძლოა არ ეცნობოს CARFAXს, მაგალითად: დაზიანების სიმძიმის და ზუსტი ადგილის, უსაფრთხოების ბალიშების გახსნის
და ა.შ., ამიტომ CARFAXი გირჩევთ ყიდვამდე შეამოწმოთ ავტომანქანა ოფიციალურ დილერთან ან პროფესიონალ
მექანიკოსთან.
ნაციონალური უშიშროების საბჭოს 2015 წლის მონაცემებით, აშშში დარეგისტრირებული 254 მილიონი
ავტომანქანიდან 8% შეემთხვა რაიმე სახის ინციდენტი 2013 წელს, მათგან 74% ითვლება უმნიშვნელოდ ან
საშუალოდ.
CARFAXი ეყრდნობა ავარიებისა და ინციდენტების შესახებ ინფორმაციის მომწოდებელ მრავალ წყაროს.
CARFAXს შეუძლია მოგაწოდოთ ამ მომენტისთვის მის ხელთ არსებული ინფორმაცია 7/14/16 at 3:30:15 PM
(EDT). აღნიშნული თარიღის შემდეგ ავტომანქანის შესახებ მოწოდებული ახალი ინფორმაცია გამოიწვევს
ანგარიშის მონაცემთა განახლებას.
ნიუჯერსი შეტყობინებები დაზიანების შესახებ:
ანგარიშში არ არის შეტანილი დაზიანების ხარისხის შეფასება
როდესაც შესაკეთებელი დაზიანებების ღირებულება აჭარბებს $500
კანონი სპიდომეტრის შესახებ
გარბენის დადგენის შესახებ ფედერალური კანონის მოთხოვნით გამყიდველი ვალდებულია ავტომანქანის ხელახალი
რეგისტრაციის დროს დააფიქსიროს ზუსტი გარბენი. კონგრესმა მიიღო აღნიშნული კანონი, რომ გამოერიცხა სპიდომეტრში
ჩარევა და დაეცვა მომხმარებლები სპიდომეტრის ჩამოყრათან დაკავშირებული თაღლითობისგან. კანონის მიხედვით
ავტომანქანას ენიჭება სტატუსი: მექანიკური ზღვარის გადაჭარბება და არასწორი გარბენი.
პირველი მფლობელი
დრო, როდესაც პირველი მფლობელი სატრანსპორტო საშუალებების დეპარტამენტში იღებს ტექნიკურ პასპორტს, როგორც
მფლობელის დამადასტურებელ მოწმობას.
სტატუსი წყლით დაზიანება
სტატუსს წყლით დაზიანება ავტომანქანას ანიჭებენ, როდესაც მოყვა წყალდიდობაში, ან მიიღო წყლით მნიშვნელოვანი
დაზიანება.
სპიდომეტრის ჩამოყრა
თუ გარბენის ბოლო ჩვენება ნაკლებია წინა შეტყობინებებზე, CARFAXი დანამდვილებით ვერ გეტყვით ეს ტექნიკური
შეცდომაა, თუ სპიდომეტრის ჩამოყრა, ამიტომ ასეთი შემთხვევები აღნიშნულია როგორც "გარბენის შეუსაბამობა". ასეთ
შემთხვევებში თქვენ უნდა შეამოწმოთ გარბენი დილერთან, ან კვალიფიცირებულ მექანიკოსთან.
შეტყობინება ახალი მფლობელის შესახებ
როდესაც ავტომანქანა გაყიდულია პირველ მფლობელზე, სატრანსპორტო საშუალებების დეპარტამენტი ახალ მფლობელზე
გასცემს ტექნიკურ პასპორტს.
სტატუსი არააქტუალური გარბენი
სტატუსი ენიჭება ავტომანქანას, როდესაც გარბენის დადგენის შესახებ ფედერალური კანონის თანახმად გამყიდველი
ადასტურებს, რომ სპიდომეტრი არ ასახავს რეალურ გარბენს, რისი მიზეზიც შეიძლება იყოს სპიდომეტრის გაუმართაობა ან
შეცვლა.
ფლობის ისტორია
CARFAXი ავტომანქანის მფლობელებს ყოფს ორ ნაწილად: ფიზიკური და იურიდიული პირები. ავტომანქანის გაყიდვის
ყოველი გარიგება არ იწვევს მფლობელის ცვლილებას (მაგალითად გენერალური მინდობილობით გაყიდვა). მფლობელთა
მიახლოებითი რაოდენობის დასადგენად CARFAXი აანალიზებს ავტომანქანის ისტორიაში არსებულ ჩანაწერებს. მფლობელთა

რაოდენობის დადგენა შესაძლებელია 1991 წლის შემდეგ გამოშვებულ და აშშში რეგისტრირებულ ავტომანქანებზე, პუერტო
რიკოს ჩათვლით. ზოგიერთი შტატის კანონის შესაბამისად დილერები ავტომანქანას იფორმებენ თავიანთ სახელზე. ასეთი
შტატებია: მაინი, მასაჩუსეცი, ნიუჯერსი, ოჰაიო, ოკლაჰომა, პენსილვანია და სამხრეთ დაკოტა. გთხოვთ გაითვალისწინოთ
აღნიშნული გარემოება მფლობელთა რაოდენობის შეფასებისას.
ტექნიკური პასპორტი სტატუსით ჩამოწერილი
სტატუსი ჩამოწერილი ავტომანქანას ენიჭება იმ შემთხვევაში, როდესაც მისი შეკეთების ღირებულება აჭარბებს ავტომანქანის
დაზიანებამდე მიახლოებითი საბაზრო ღირებულების 75%ს. დაზიანების ხარისხის მიხედვით სტატუსის მინიჭება ხდება
სხვადასხვაგვარად შტატის კანონის მიხედვით. ზოგიერთი შტატი სტატუსს: ჩამოწერილი და უსარგელო ანიჭებენ
სატრანსპორტო საშუალებებს ერთნაირად, მაგრამ უმეტესი შტატი სტატუსს იყებებს იმისთვის, რომ არ დაუშვას შემდგომი
ექსპლუატაცია უსაფრთხოების ნორმებიდან გამომდინარე. შემდეგ შტატებში იყენებენ სტატუსებს: ჩამოწერილი და უსარგელო
მონაპარ სატრანსპორტო საშუალებებთან მიმართებაშიც: არიზონა, ფლორიდა, ჯორჯია, ილინოისი, მერილენდი, მინესოტა,
ნიუჯერსი, ნიუმექსიკო, ნიუიორკი, ოკლაჰომა და ორეგონი.
გაცემულია ტექნიკური პასპორტი
შტატი გასცემს ტექნიკურ პასპორტს, როგორც ავტომანქანის ფლობის დამადასტურებელ საბუთს. ყველა ტექნიკურ პასპორტს
აქვს უნიკალური ნომერი. CARFAXს ანგარიშში ტექნიკური პასორტის შესახებ ყოველი ჩანაწერი, ან სარეგისტრაციო ჩანაწერი არ
მიუთითებს მფლობელის ცვლილებას. კანადაში რეგისტრაცია და ნასყიდობის ხელშეკრულება ითვლება ფლობის
დამადასტურებელ საბუთად.
სატრანსპორტო საშუალების სრული დაკარგვა
სადაზღვევო კომპანია ან ავტოპარკის მმართველი კომპანია ავტომანქანას ანიჭებს სტატუსს სრული დაკარგვა, როდესაც
სადაზღვევო გასაცემი თანხა აჭარბებს ავტომანქანის დაზიანებამდე მიახლოებითი საბაზრო ღირებულების 75%ს, ან თუ
ავტომანქანა მოიპარეს და არ იქნა ნაპოვნი. როგორც წესი აღნიშნული კომპანიები ხდებიან მეპატრონეები და იღებენ ტექნიკურ
პასპორტს. სრული დაკარგვის ყველა შემთხვევა არ რეგისტრირდება ტრანსპორტის მართვის სამმართველოში. აღნიშნული
შეიძლება მოხდეს იმ შემთხვევაში, როდესაც სადაზღვევო კომპანიის სრული დაკარგვის პირობები განსხვავდება ტრანსპორტის
მართვის სამმართველოს დებულებებისგან და ავტომანქანის მფლობელია საიჯარო კომპანია ან ავტოპარკის მმართველი
კომპანია.

