
Report vozidla - servis
Audi A5 SportbackSPZ / Vozidlo:

WAUZZZF50JA063466VIN:

6AS8102

170143Aktuálně najeto Km:

ServisDatum Číslo zakázkyStav Km
Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.30.4.2018 BB5446001966

11-BAL disk demont/mont, převážení, mytí (4)práce

3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU 16,17") (4)

ELIT CZ, s.r.o.27.8.2018 29974 BBPF1810102931

podložka (1)materiál

AdBlue (2)

olejový filtr (1)

drobný materiál (1)

olej motorový (6,1)

servisní prohlídka (1,6)práce

doplnění AdBlue (0,2)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.1.1.2019 42033 BB5110148608

3B-BALÍK vým?na SADA/SADA SUV.VAN.18" (4)práce

AG Experts s.r.o.23.1.2019 AAFV19001199

poškození čelního skla (1)práce

Kooperativa pojišťovna a.s.11.2.2019 AA4192010825

pojistné plnění Koop. (1)práce

Prokservis s.r.o.15.2.2019 x AA110190040

poškození kapoty vozidla (1)práce

Kooperativa pojišťovna a.s.5.3.2019 x AA4192006049

pojistné plnění  Koop. (nelikvidní položky 5 347 Kč) (1)práce

Prokservis s.r.o.2.4.2019 59496 BB110190089

kabinový filtr - OR (1)materiál

pasta na brzdy Ceramic (1)

čistič brzd Wuerth (1)

olejový filtr - OR (1)

kabel čidla - OR (1)

zadní brzdové destičky - OR (1)

přední brzdové destičky - OR (1)

čidlo kontaktu - OR (1)

čistič klimatizace Wuerth 400ml (1)

vzduchový filtr - OR (1)

olej motorový Shell 0W30 VW50700 (6)

AdBlue (20)

palivový filtr - OR (1)

doplnění AdBlue (0,2)práce

zadní destičky D+M (0,7)

diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)

čištění klimatizace (0,5)

servisní prohlídka  (2)

přední destičky D+M (0,7)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.16.4.2019 59809 BB5110216687

245/40ZR18 97Y P ZERO XL (4)materiál

Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)práce

8-BAL (kompl p?ezutí 18"19",SUV,OFFR) (4)
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Porsche Inter Auto - Plzeň30.4.2019 BB5901105719

stírací lišta (1)materiál

Business Lease s.r.o.29.11.2019 x BB267532

relokace pneumatik (1)práce

Autosalon Klokočka Centrum a.s.10.12.2019 96507 BB1341904344

filtr pylový (1)materiál

stírátko (1)

nástavec filtru (1)

olej motorový (6,5)

čistič klimatizace (1)

prohlídka s výměnou oleje (1,6)práce

filtr prachový a pylový (0,2)

lišta stírací (0,1)

dezinfekce klimatizace (0,5)

goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.4.1.2020 125124 BB5110343814x1

3B-BALÍK (výměna SADAzaSADU-17",VAN) (4)práce

USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (632)

Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)

ELIT CZ s.r.o.13.2.2020 107320 BBPF2010094293

kotouč (1)materiál

brzdové destičky (1)

drobný materiál (1)

brzdový kotouč (1)

brzdový kotouč (1)

kotouč (1)

sada brzdových (1)

senzor opotřebení (1)

senzor opotřebení (1)

brzdové obložení (0,1)práce

d+m  kolo LP (0,5)

brzdový kotouč LZ (0,4)

sada předních brzd (0,5)

brzdový kotouč LP (0,4)

goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.26.2.2020 109765 BB5110335413x1

225/50R17 98H WINTER SPT 5 XL MFS (4)materiál

PŘÍPLATEK: 16",17" (4)

Ventil osobní (4)

Závaží 60g (4)

Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)práce

1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4)

Autosalon Klokočka Centrum a.s.16.3.2020 121368 BB1342000850

čistič klimatizace (1)materiál

šroub (1)

vložka vzd (1)

nástavec filtru těsnění (1)

kroužek   (1)

čistič paliva (1)

olej motorový (6,5)

čidlo tlaku (1)

pylový filtr (1)

náplň do ostřikovačů (4)

palivo odvzdušnit (0,1)práce

funkce vyhledávání chyb rizena (0,5)

prohlídka s výměnou oleje (1,6)

vložka filtru vzduchu d+n (0,2)
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desinfekce klimatizace (0,5)práce

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

senzor odchylky tlaku d+n (0,3)

filtr prachový a pylový d+n (0,2)


