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Onderhoudsperiode 
60.000 km of 36 maanden 

 

Motor 
 

1 Ververs motorolie  

2 Vernieuw oliefilter  

3 Vernieuw carterplug & borgring  

Aftoppen & controleren op lekkage 

4 Multiriem(en): 
Controleer op breuken, barsten, beschadigingen en slijtage 
Controleer op olie- of vetvervuiling 
Controleer op overmatig riemgeluid 
Vervang de riem(en), indien nodig 

 

5 Controleer de motor op beschadigingen  

6 Controleer de brandstofleidingen- en filters, slangen en aansluitingen op lekkage en 
beschadigingen. 

 

Wanneer nodig, vervang brandstoffilter 

7 Uitlaatsysteem: 
Controleer op roest en beschadigingen aan pijpen en geluiddempers 
Controleer op lekkage bij pijpen, dempers en lasnaden 
Controleer de steunpunten 
Controleer de uitlijning van de uitlaat 
Controleer hitteschild(en) op beschadigingen en juiste montage 

 

8 Koelsysteeminspectie: 
Controleer op lekkage en juiste werking 
Controleer het koelvloeistofniveau 

 

Wanneer nodig, bijvullen 

Koppeling, versnellingsbak en eindaandrijvingen 
 

9 Controleer de versnellingsbak op lekkage  

Handgeschakeld: wanneer nodig, bijvullen 

10 Controleer de versnellingsbak op beschadigingen  

11 Controleer de aandrijfashoezen op beschadigingen, lekkage, slijtage en juiste inbouw  

Besturing 
 

12 Regeleenheid: 
Controleer op overmatige speling, slijtage en beschadigingen 
Stuurkoppelingen: 
Controleer op overmatige speling, slijtage en beschadigingen 
Spoorstangeinden: 
Controleer de speling. Controleer hoezen op bevestiging, beschadiging, lekkage en 
slijtage 

 

Remmen 
 

13 Controleer vloeistofniveau in remvloeistofreservoir  

Wanneer nodig, bijvullen (afhankelijk van slijtageniveau remschoenen!) 

14 Remschijven: 
Controleer de schijfremdikte 
Controleer het oppervlak van de schijfremmen op barsten, slijtage en beschadigingen 
Controleer de uitloop van de schijfremmen 
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Remblokken: 
Controleer de remblokdikte voor én achter 

Wanneer nodig, vervang remschijven & remblokken óf remblokken 

15 Remleidingen en -slangen: 
Controleer de remleidingen op beschadigingen, lekkage en roest 
Controleer alle slangen op beschadigingen, lekkage en barsten 
Controleer alle aansluitingen op beschadigingen en lekkages 
Controleer de bevestiging van alle slangen en leidingen 
Controleer alle slangen op overmatige doorbuiging of knikken 
Controleer of de remleidingen en slangen op voldoende afstand liggen van scherpe 
randen, bewegende onderdelen en de uitlaat 

 

Wielophanging, wielen en banden 
 

16 Banden & reservewiel: 
Meet de profieldiepte 
Controleer het slijtagepatroon 
Controleer op beschadigingen aan zijwanden 
Controleer op sneden en gaten 

 

Wanneer nodig, vervang banden per set 

17 Bandenspanning: 
Controleer de bandenspanning (koud) 
Controleer het gereedschapsset 

 

Wanneer nodig, vul bandenspanning aan 

18 Wielophanging: 
Controleer de algemene conditie 
Controleer op overmatige speling, slijtage en beschadigingen 
Inspecteer alle rubberen afdichtingen, bussen en andere fittings 
Controleer alle bevestigingspunten 

 

19 Controleer de schokdempers op beschadigingen, slijtage en lekkage  

Differentieel 
 

20 Voor 5F CUPRA: 
Ververs sperdifferentieel olie 
 
Voor 5F 4DRIVE: 
Ververs Haldex-koppelingsolie  

 

Elektrisch systeem 
 

21 Accu: 
Controleer de accu op lekkage 
Controleer de acculading 
Controleer de bevestiging van de accu 

 

22 Verlichting: 
Controleer de werking van de binnenverlichting (dashboardkastje, interieurverlichting, 
kilometerteller-verlichting, kofferbakverlichting) 
Controleer de werking van de buitenverlichting (voor- en achterlichten, 
richtingaanwijzers, mistlichten, remlichten, dim- groot- en stadslicht) 
Controleer de afstelling van de koplamp 

 

23 Controleer de werking van de claxon  

Reset service interval & olie interval 
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Interieur 
 

24 Veiligheidsgordels: 
Controleer het veiligheidsgordelslot op beschadigingen 
Controleer het materiaal van de veiligheidsgordels op beschadigingen 
Controleer de borgende werking van de veiligheidsgordelrol 
Controleer de sloten 
Controleer de steunpunten 
Controleer de hoogteafsteller van de veiligheidsgordel  

 

25 Controleer de aanwezigheid en staat van de noodhamer mits aanwezig  

Exterieur 
 

26 Ruitenwissers: 
Controleer de werking van de ruitenwissers voor en achter 
Controleer de ruitenwisserinterval 
Controleer de conditie van de wisserbladen 

 

Wanneer nodig, vervang ruitenwissers 

27 Controleer het vloeistofniveau van de ruitenvloeistof  

Wanneer nodig, vul ruitenvloeistof bij 

28 Controleer de werking en richting van de sproeiers  

29 Controleer de ruststand van de ruitenwissers  

30 Controleer de werking en richting van de koplampsproeiers  

31 Controleer carrosserie op beschadigingen aan rost op alle binnenste en buitenste 
carresorie delen 

 

32 Controleer of de rubbers en geleidingen van het panoramadak in een ‘schone’ staat zijn  

33 Controleer of de afvoerrubbers van het panoramadak niet verstopt zitten  

34 Controleer de werking en sluiting van het panoramadak  

Wanneer nodig, voer aanvullende panoramadak service uit 

Algemeen 
 

35 Controleer of er een gevarendriehoek aanwezig is  

36 Testrit: 
Controleer de werking van de remmen 
Controleer de werking van de besturing 
Controleer de werking van de schakelpook 
Controleer het interieur 
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Model-gebonden controles en onderhoud: 

Soort Locatie Omschrijving 

Alle 5F modellen 

Panoramadak Gehele dakraam Kan piepen/kraken. Vereist elke 60.000km 
onderhoud (krytox, smeervet én afvoer). 

Paravan L+R hoeken motorkap Ophoping blad in hoeken (A-stijl) onder 
motorkap. Periodiek reinigen! 

5F 1.4 TSI 

Brandstoffilter Niet van toepassing Geïntegreerd in brandstoftank. Aanvullende 
injector cleaner geadviseerd. 

5F 1.8 TSI 

Koelvloeistof Thermostaathuis Kan lekken in de omgeving. 

Koelvloeistof Waterpomp Kan lekken in de omgeving. 

5F 2.0 TSI (Cupra) 

Koelvloeistof Thermostaathuis Kan lekken in de omgeving. 

Koelvloeistof Waterpomp Kan lekken in de omgeving. 

(Door: community) 


