
Report vozidla - servis
Audi A4 II quattro ALLROADSPZ / Vozidlo:

WAUZZZF47HA180642VIN:

6AI3230

128000Aktuálně najeto Km:

ServisDatum Číslo zakázkyStav Km
Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.31.1.2018 x BB5446001851

3-BALÍK (výměna SADAzaSADU) (4)práce

Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)

NH Car, s.r.o.17.4.2018 31500 BBFV221801488

olej motorový (4,7)materiál

stírátko (1)

nastavec filtru s těs.  (1)

rameno (0,1)práce

prohlídka s výměnou oleje (1,6)

Auto Jarov. s.r.o.30.11.2018 54464 BB8080036007

čistič paliva (1)materiál

destičky (1)

čistič klimatizace (1)

čidlo (1)

mikrobaterie (1)

spona (1)

třmen  (1)

šroub (2)

šroub (1)

olej motorový (4,7)

směs do ostřikovačů (4,08)

vložka (1)

destičky (1)

nástavec filtru (1)

olej (3,5)

filtr prachový a pylový (0,3)práce

olej převodový výměna (0,5)

olej převodový (0,3)

čistič paliva (0,4)

palivo odvzdušnit (0,1)

f.vyhledávání chyb  (0,2)

segmenty třecí přední (0,5)

segmenty třecí zadní (0,4)

základní nastavení ruční b. (0,4)

čištění klimatizace (1)

prohlídka s výměnou oleje (1,6)

čištění suportu brzd přední (0,2)

kolo kompletní  (0,5)

čištění suportu brzd zadní (0,2)

výměna baterie (0,4)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.8.2.2019 34931 BB5110176698

Závaží 60g (3)materiál

3-BALÍK (vým?na SADAzaSADU standart) (4)práce

Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)

USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (888)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.27.2.2019 x BB5110198282

3-BALÍK (vým?na SADAzaSADU standart) (4)práce

USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (268)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.22.7.2019 74967 BB5110239146

USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (864)práce

3-BALÍK (vým?na SADAzaSADU standart) (4)



Report vozidla - servis

Auto Jarov s.r.o.12.8.2019 84791 BB8090022932

destičky (1)materiál

nástavec filtru (1)

šroub (1)

vložka (1)

čistič klimatizace (1)

olej motorový (4,7)

kotouč brzd (2)

čidlo  (1)

pojistka 20A (1)

olej (0,2)

destičky (1)

prohlídka s výměnou oleje (1,6)práce

čištění brzd (0,2)

čištění brzd (0,2)

kotouče brzd (0,4)

nastavení ruční brzdy (0,4)

čištění klimatizace (1)

segmenty třecí přední (0,5)

vložka filtru (0,2)

f.vyhledávání chyb  (0,2)

segmenty třecí zadní (0,4)

kolo kompletní (0,5)

goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.22.4.2020 108524 BB5110352972x1

245/45R18 100Y EAG F1 ASY 5 XL FP (4)materiál

Ventil osobní (4)

USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (764)práce

1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4)

Autosalon Klokočka Centrum a.s.1.6.2020 113783 BB1342001795

lišta zadního stěrače (1)materiál 

spona  (1)

čistič paliva (1)

olej převodový   (3,5)

nástavec filtru s těsněním (1)

spona  (1)

pylový filtr (1)

olej motorový (4,7)

brzdová kapalina (3)

stírátko sada (1)

šroub (1)

čistič klimatizace   (1)

servis výměny brzdové kapaliny (0,3)práce

olej převodový vyměnit (0,5)

filtr prachový a pylový d+n (0,2)

desinfekce klimatizace (0,5)

prohlídka s výměnou oleje (1,6)

lišta stírací d+n (0,2)

lišta zadního skla stírací d+n (0,1)

palivo odvzdušnit (0,1)

čistič paliva vznětového motoru d+m (0,4)

f. vyhledani vhyb rizena (0,3)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.1.6.2020 111402 BB5110377610

Závaží 60g (1)materiál

1-BALÍK (komplet přezutí standart) (1)práce

5-BALÍK (oprava defektu základní) (1)

PŘÍPLATEK: 18",19" (1)


