
Report vozidla - servis
Skoda Rapid LiftbackSPZ / Vozidlo:

TMBAE6NH9G4015428VIN:

4AZ8481

109520Aktuálně najeto Km:

ServisDatum Číslo zakázkyStav Km
ARAVER CZ, s.r.o.2.2.2016 AA403650079

oprava vozu  (1)materiál

oprava vozu  (1)práce

pojistné - hrazeno Kooperativou (1)

Araver CZ s.r.o.2.2.2016 AA403650080

oprava vozu  (1)materiál

pojistné - hrazeno Kooperativou (1)práce

oprava vozu  (1)

AGROTEC a.s.21.2.2017 30536 BB322170395

nastavec filtru s těsnění (1)materiál

kroužek těsnící (1)

chlad.kapalina (0,5)

náplň ostřik.zimní (2)

olej motorový (5)

vložka filtru prachov. (1)

prohlídka s vyměnou oleje (0,9)práce

filtr prachový a pylový (0,1)

AGROTEC a.s.5.2.2018 52370 BB322180345

filtr paliva (1)materiál

chladící kapalina (0,5)

vložka (1)

náplň ostr. (2)

prohlídka (0,5)práce

čistič paliva (0,3)

filtr prachový a pylový (0,1)

rozšířený rozsah prohlídky (0,5)

zařízení tažné (0,1)

AG Experts s.r.o.26.4.2018 AAFV18007629

výměna čelního skla (1)práce

Kooperativa pojišťovna, a.s.18.5.2018 AA4182053508

pojistné p.hrazeno Koop (1)práce

AGROTEC a.s.27.6.2018 60816 BB322181781

nástavec filtru (1)materiál

olej motorový (5)

šroub (1)

kapalina brzdová (1)

omylem vyúčtováno, dobropis bude v dalším vyúčt. ()práce

soustava spojky  (0,2)

prohlídka s výměnou oleje (0,5)

brzdová kapalina (0,3)

ELIT CZ s.r.o.28.1.2019 28629 BBPF1910092283

čištění střešního okna (1)materiál

silentblok L, přední (1)

tyč před. Stabilizátor (1)

brzdový kotouč L (1)

silentblok P, přední (1)

brzdový kotouč L (1)
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sada předních brzd (1)materiál

filtr pylový (1)

brzdový kotouč P (1)

tyč před. Stabilizátor (1)

drobný materiál (1)

sada lišty stěračů (1)

brzdový kotouč P (1)

baterie (1)

brzdová kapalina (1,15)

silentblok L, přední (0,7)práce

filtr pylový (0,2)

brzdová kapalina (0,7)

brzdový kotouč LZ (0,7)

d+m kolo LP (0,4)

stírátka stěračů (0,2)

výměna baterie (0,4)

brzdový kotouč LP (0,7)

tyč před. Stabilizátor (0,4)

odvzdušnění spojkového okruhu (0,2)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.2.2.2019 72885 BB5110171868

2-BALÍK (komplet p?ezutí 16",17"+ALU) (4)práce

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.15.4.2019 77260 BB5110214747

185/60R15 84T WRD4 (4)materiál

1-BALÍK (komplet p?ezutí standart) (4)práce

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.18.4.2019 84048 BB5110218766

3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU - 16") (4)práce

ELIT CZ s.r.o.7.10.2019 85370 BBPF1910112178

poplatek EMISE (1)materiál

poplatek STK (1)

zajištění STK (1)

zkušební jízda (1)práce

kontrola osvětlení (0,3)

diagnostika motoru (1)

ELIT CZ s.r.o.21.10.2019 x AAPF1910114510

poškození vozu - živel (1)práce

Kooperativa pojišťovna a.s.22.10.2019 x AA4192087619

pojistné plnění Koop. (1)práce

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.13.1.2020 86148 BB5110295180

Obal na pneu (2)materiál

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

ELIT CZ s.r.o.24.1.2020 88523 BBPF2010092212

filtr kabinový (1)materiál

brzdová kapalina (1)

dezinfekční sprej (1)

drobný materiál (1)

nemrznoucí kapalina (0,5)

žárovka světlometu (1)

žárovka parkovací (1)

lišty stěračů (1)

olej motorový (5)

podložka výpustní (1)

filtr palivový (1)

filtr vzduchový (1)
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filtr olejový (1)materiál

žárovka parkovací (0,2)práce

žárovka světlometu (0,3)

parkovací brzda (0,2)

kontrola přední nápr. (0,5)

dezinfekční sprej (0,3)

stíraátka stěračů (0,2)

diagnostika (0,75)

prohlídka s výměnou oleje (0,9)

filtr vzduchový (0,1)

filtr palivový (0,3)

kontrola DO (0,3)

odvzdušnění nápájecího okruhu (0,2)

brzdová kapalina (0,3)

filtr pylový (0,1)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.29.9.2020 100331 BB5110408095

2A-BALÍK (komplet přezutí 16") (4)práce

USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (220)

Uložení do skladu -bez poplatku (4)


