
Report vozidla - servis
Skoda Rapid LiftbackSPZ / Vozidlo:

TMBAE6NH5G4014115VIN:

5AA0536

121941Aktuálně najeto Km:

ServisDatum Číslo zakázkyStav Km
Auto Heller Ostrava8.1.2016 3135 BB1341600287

pojistka (1)materiál

drobný materiál (1)

pojistka (10)

svazek vodičů (0,2)práce

čerpadlo ostrikovačů skel (0,2)

čerpadlo ostrikovačů skel (0,2)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.29.4.2016 0 BB5446001181

12-BALÍK (osa demont/mont bez vyvážení) (4)práce

Porche Inter Auto CZ spol. s r.o. o.z. AUTO Heller Ostrava13.5.2016 9347 BB1341607525

hadice podtlaková (1)materiál

f.vyhledávání chyb (1)práce

potrubí podtlakové (1)

Porsche Inter Auto - AUTO Heller 19.8.2016 16426 BB1341612776

napln do ostř. (2)materiál

aditiv chlad.kapaliny (0,2)

servis před dovolenou (1)práce

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.31.10.2016 BB5446001280

3-BALÍK (výměna SADAzaSADU - celá kola) (4)práce

Porsche Inter Auto s.r.o. - Auto Heller11.5.2017 33271 BB5370407003

olej motorový (4,9)materiál

nast.filtr (1)

šroub (1)

vložka filtru s filtrem (1)

aditiv chladící kapaliny (0,2)

prohlídka s výměnou oleje (0,9)práce

filtr prachový a pylový (0,1)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.31.5.2017 x BB5446001491

3-BALÍK (výměna SADAzaSADU) (5)práce

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

3-BALÍK (výměna SADAzaSADU) (4)práce

Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.30.4.2018 BB5446001966

Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)práce

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

Porsche Inter Auto CZ - Auto Heller Ostrava18.5.2018 43756 BB5380407565

brzdová kapalina  (1)materiál

brzdová kapalina  (0,3)práce

soustava spojky (0,2)

filtr prachový a pylový (0,1)

prohlídka bez vym. (0,5)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.18.9.2018 BB5110129677
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Obal na pneu (4)materiál

Porsche InterAuto CZ - Brno26.11.2018 62494 BB3801124300

drobný materiál (1)materiál

pneu oprava (0,1)práce

kolo kompletní  (0,2)

Porsche InterAuto CZ - Brno26.11.2018 61685 BB3801124316

drobný materiál (1)materiál

4x kolo výměna (1)práce

Porsche InterAuto CZ - Brno26.11.2018 60758 BB3801124317

olej motorový (1)materiál

drobný materiál (1)

doplnění motorového oleje (0,1)práce

Porsche InterAuto CZ - Brno6.12.2018 63825 BB3801125435

fuel (0,5)materiál

olej motorový (4,9)

nástavec filtru (1)

šroub (1)

čistič paliva (1)

drobný materiál (1)

vložka (1)

prohlídka s výměnou oleje (0,5)práce

čistič paliva (0,3)

filtr prachový a pylový (0,1)

Porsche Inter Auto CZ - Brno19.2.2019 72635 BB3901103479

drobný materiál (1)materiál

prohlídka (0,5)práce

Porsche Inter Auto CZ - Brno30.4.2019 82017 BB3901108982

uskladnění pneu (1)práce

ContiTrade Services s.r.o.13.6.2019 84098 BBPneux

Kola - Pneu - 4 ks 215/45/16 CONT (1)práce

PV-AUTO s.r.o.3.8.2019 84375 BBFA01182024

kroužek (1)materiál

kompresor klimatizace (1)

kroužek (1)

prostředek chladící  (0,5)práce

f.vyhledávání chyb  (0,9)

zkušební jízda  (0,2)

kompresor chladícího prostředku (1,1)

PV-AUTO s.r.o.7.10.2019 93506 BBFA01183054

nástavec filtru (1)materiál

dezinfekce klimatizace (0,5)

sada aero stírátek (1)

vložka vzduchového filtru (1)

vložka filtru prachového (1)

olej motorový (5)

šroub (1)

prohlídka s výměnou oleje (0,5)práce

provedení STK (1)

lišty stírací (0,2)

poplatek STK (1)

měření emisí (1,4)

dezinfekce klimatizace (0,5)
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filtr prachový a pylový (0,1)práce

vložka filtru (0,1)

Autodružstvo Frýdek - Místek19.2.2020 98120 BBFA247871

kapalina brzdová (1)materiál

sada brzdových destiček (1)

drobný materiál (1)

pasta na brzdy (1)

brzdový kotouč (2)

pojistka (1)

glacidet zimní (1)

kotouč brzd (0,7)práce

prohlídka (0,5)

segmenty třecí zadní (0,4)

servis výměny brzdové kapaliny (0,5)

čerpadlo ostř. (0,3)

kolo kompletní (0,3)

Auto Dubina, a.s.19.3.2020 100858 BBDI01197932x1

záměna paliva - vyčerpání (1,5)práce

Auto Dubina, a.s.19.3.2020 100858 BBDI01197933x1

čistič paliva (1)materiál

Auto Dubina, a.s.19.3.2020 100858 BBDI01197934x1

nákup paliva - nafta motorová (1)materiál

Auto Dubina, a.s.19.3.2020 100858 BBDI01197935x1

drobný materiál (1)materiál

ContiTrade Services s.r.o.20.11.2020 117899 BB135015038

185/60/15  6mm, Conti (1)materiál


