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

WAUZZZF45HA128572VIN:

6AE3656

116530Aktuálně najeto Km:

ServisDatum Číslo zakázkyStav Km
AG Experts s.r.o.25.10.2017 AAFV17013977

výměna čelního skla (1)práce

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.31.10.2017 x BB5446001702

2-BALÍK (komplet přezutí 16",17"+ALU) (4)práce

Kooperativa pojišťovna, a.s.8.11.2017 AA4172169839

pojistné p.hrazeno Koop (1)práce

Prokservis s.r.o.23.4.2018 28913 BB110180066

ADBlue Berg (10)materiál

olej motorový (5)

čistič brzd Wuerth (1)

vzduchový filtr Filtron (1)

olejový filtr Filtron (1)

doplnění ADBlue Berg (0,2)práce

diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)

servisní prohlídka (1,8)

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

3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU 17"a víc) (4)práce

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.18.10.2018 44478 BB5110139336

3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU 16,17") (4)práce

Prokservis s.r.o.15.2.2019 58309 BB110190048

olej do auto. převodovky (4)materiál

palivový filtr - OR (1)

olejový fitr - OR (1)

chladící kapalina G13 (0,5)

vzduchový filtr - OR (1)

kabinový filtr - OR (1)

olej motorový Shell 0W30 VW50700 (5)

AdBlue (15)

čistič brzd Wuerth (1)

servisní prohlídka (3)práce

doplnění AdBlue (0,2)

diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)

zadní brzdové destičky D+M (0,7)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.11.4.2019 62983 BB5110212921

225/50R17 98Y P ZERO NERO GT XL (4)materiál

USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (696)práce

2B-BALÍK (komplet p?ezutí 17") (4)

Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)

Prokservis s.r.o.24.1.2020 87248 BB110200017

zadní brzdové destičky - OR (1)materiál 

olej motorový Shell 0W30 VW50700 (5)

AdBlue (10)

čidlo kontaktu - OR (1)

šroub - OR (1)

kabinový filtr - OR (1)

čistič brzd Wuerth (1)
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chladící kapalina G13 (0,5)materiál 

přední stěrátka Bosch  (1)

olejový filtr - OR (1)

vzduchový filtr - OR (1)

sada meziplechu - OR (1)

zadní brzdové destičky D+M (0,7)práce 

doplnění AdBlue (0,2)

výměna stěračů (0,15)

diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)

servisní prohlídka  (2)

Prokservis s.r.o.7.2.2020 87989 BB110200031

konektor sada - OR (1)materiál

držák - OR (1)

kabel - OR (1)

diagnostika Bosch (1)práce

oprava kabelového svazku (2)

Prokservis s.r.o.4.3.2020 91540 BB110200088

kabel - OR (1)materiál

konektor sada - OR (1)

oprava kabelového svazku (2)práce

diagnostika Bosch (1)

goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.16.4.2020 92260 BB5110349357x1

Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)práce

USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (712)

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

Prokservis s.r.o.5.6.2020 95217 BB110200133

čidlo kontaktu - OR (1)materiál

mazací tuk - OR (0,05)

čistič brzd Wuerth (1)

pasta na brzdy Ceramic (1)

přední brzdové destičky - OR (1)

přední brzdové destičky D+M (0,7)práce

Porsche InterAuto CZ spol. s.r.o. o.z. Plzeň2.10.2020 106757 BB5001111040

Drobný a pomocný materiál (1)materiál

Kamera asistenčních systémů seřídit (0,4)práce

Přípr kalibr asist systému (0,3)

Update SW parametrizace (0,7)

Zkušební jízda (0,3)

Fce vyhledávání chyb řízená (0,39)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.13.10.2020 107797 BB5110413626

225/50R17 98H WINTER SPT 5 XL NST MFS (2)materiál

Uložení do skladu -bez poplatku (4)práce

USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (720)

2B-BALÍK (komplet přezutí 17") (2)

3B-BALÍK (výměna SADAzaSADU-17",VAN) (2)

Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)

Porsche Inter Auto CZ spol. s.r.o., o.z. Plzeň12.11.2020 108708 BB5001113005

Zámek pásu (1)materiál

Drobný a pomocný materiál (1)

Zámek bezpečnostního pásu el instalace proměřit (0,5)práce

Fce vyhledávání chyb řízená (0,13)

Zámek bezpečnostního pásu demontáž a montáž (0,3)

Zkušební jízda (0,3)
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