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

WAUZZZF41HA121893VIN:

6AE3671

173042Aktuálně najeto Km:

ServisDatum Číslo zakázkyStav Km
Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.28.7.2017 BB5446001569

3-BALÍK (výměna SADAzaSADU) (4)práce

Autosalon Klokočka Centrum a.s.24.10.2017 29506 BB1341704286

olej motorový (5)materiál

šroub (1)

stírátko sada (1)

aditiv (0,5)

adblue (2)

lišta zadního stěrače (1)

čistič klima (1)

pylový filtr (1)

náplň do ost. (2)

nastavec filtru s těsnění (1)

desinfekce klima (0,5)práce

prostředek redukční (0,2)

filtr prachový a pylový (0,1)

lišta stírací (0,1)

prohlídka s výměnou oleje (1,3)

lišta zadního skla (0,1)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.29.12.2017 x BB5446001825

3-BALÍK (výměna SADAzaSADU) (4)práce

Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)

Autosalon Klokočka Centrum a.s.28.4.2018 60298 BB1341801836

nastavec filtru s těs.  (1)materiál

AD Blue Berg (2)

olej převodový (4)

lišta zadního skla (1)

čistič klima (1)

pylový filtr (1)

čistič paliva (1)

stírátko (1)

olej motorový (5)

filtr prachový a pylový (0,2)práce

desinfekce (0,5)

atf (0,5)

čistič paliva (0,4)

prohlídka s výměnou oleje (1,6)

lišta stírací (0,1)

Kooperativa pojišťovna a.s.1.6.2018 x AA4182070607

pojistné plnění Koop. Poj. (1)práce

Autosalon Klokočka Centrum a.s.3.10.2018 90595 BB1341803813

aditiv  chladící kap. (0,5)materiál

nástavec filtru (1)

šroub (1)

AdBlue (2)

destičky (1)

olej motorový (5)

pylový filtr (1)

vzduchový filtr  (1)

čistič klimatizace (1)

čidlo (1)
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destičky (1)materiál

stírátko sada (1)

lišta zadního stěrače (1)

kotouč brzdový (2)

prohlídka s výměnou oleje (1,6)práce

lišta stírací (0,1)

kotouč brzdy přední (0,4)

filtr prachový a pylový (0,2)

segmenty třecí zadní (0,4)

segmenty třecí přední (0,5)

kolo kompletní (0,4)

prostředek redukční (0,2)

f.vyhledávání chyb  (0,3)

desinfekce klimatizace (0,5)

vložka (0,2)

lišta zadního skla (0,1)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.8.2.2019 58305 BB5110176687

Závaží 60g (3)materiál

USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (648)práce

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

Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)

Autosalon Klokočka Centrum a.s.21.3.2019 119993 BB1341900929

lišta zadního stěrače (1)materiál

nástavec filtru (1)

filtr pylový (1)

čistič paliva (1)

šroub  (1)

AdBlue  (2)

čistič klimatizace (1)

olej převodový (4)

olej motorový (4,7)

stírátko sada (1)

prostředek redukční (0,2)práce

f.vyhledávání chyb  (0,3)

olej převodový (0,5)

prohlídka s výměnou oleje (1,6)

filtr prachový a pylový (0,2)

desinfekce klimatizace (0,5)

lišta stírací (0,2)

lišta zadního skla (0,1)

čistič paliva (0,4)

palivo odvzdušnit (0,1)

goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.20.5.2019 1000 BB5110244733

245/45R18 100Y EAG F1 ASY 3 XL FP (4)materiál

Ventil osobní (4)

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

Autosalon Klokočka Centrum a.s.31.5.2019 x AA1311801126

poškozené kolo přední pravé (1)práce

Business Lease s.r.o.31.5.2019 x BB253046

relokace pneumatik (1)práce

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.31.5.2019 128174 BB5110239147

Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)práce

3C-SADAzaSADU-SUV,OFFROAD, 18" a více (4)

goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.3.7.2019 1000 BB5110244732

USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (852)práce
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Autosalon Klokočka Centrum a.s.4.1.2020 150709 BB1342000022

destičky (1)materiál

filtr pylový (1)

olej motorový (4,7)

nástavec filtru (1)

čistič klimatizace (1)

šroub (1)

brzdový kotouč (2)

aditiv chladící kapaliny (0,5)

destičky (1)

čidlo (1)

náplň do ostřikovačů (3)

kotouč brzdový (2)

f.vyhledávání chyb  (0,3)práce

prohlídka s výměnou oleje (1,6)

segmenty třecí přední (0,5)

segmenty třecí zadní (0,5)

kotouč brzdy přední (0,4)

kotouč brzdy zadní (0,4)

desinfekce klimatizace (0,5)

kolo kompletní (0,4)

filtr prachový a pylový (0,2)

goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.20.3.2020 141569 BB5110341264x1

USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (616)práce

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.14.8.2020 161418 BB5110398656

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

ČIŠTĚNÍ-MAZÁNÍ-DOTAŽENÍ – CHSP (4)práce

Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.9.11.2020 169236 BB5110432729

ČIŠTĚNÍ-MAZÁNÍ-DOTAŽENÍ – CHSP (4)práce

3C-SADAzaSADU-SUV,OFFROAD, 18" a více (4)

USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (400)

Uložení do skladu -bez poplatku (1)


