
Report vozidla - servis
Skoda Rapid LiftbackSPZ / Vozidlo:

TMBAE6NH6G4014933VIN:

4AZ9969

114482Aktuálně najeto Km:

ServisDatum Číslo zakázkyStav Km
Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.31.5.2016 x BB5446001198

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

VEROLD Benešov, spol. s r.o.24.8.2016 30197 BB11371336

nastavec filtru s těsnění (1)materiál

vložka filtru prachov. (1)

režíjní materiál (29)

čistič klimatizace (0,5)

olej motorový (5)

kroužek  (1)

doplnění + dezinfekce klima (0,3)práce

prohlídka s výměnou oleje (0,9)

filtr prachový a pylový (0,1)

prostředek chladící vyp+napl. (0,6)

AG Experts s.r.o.24.11.2016 x AAFV16012267

oprava čelního skla (1)práce

Kooperativa pojišťovna25.11.2016 x AA4162157591

pojistné p.hrazeno Koop (1)práce

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.30.11.2016 x BB5446001299

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

VEROLD Benešov, spol. s r.o.2.5.2017 59218 BB1138891

vložka filtru s filtrem (1)materiál

nastavec filtru s těsnění (1)

čistič (0,5)

směs do ost. (1)

olej motorový (5)

kroužek  (1)

čistič paliva   (1)

režíjní materiál (60)

destilovaná voda (1)

filtr prachový a pylový (0,1)práce

rozšířený rozsah prohlídky (0,5)

klimatizace (0,5)

čistič paliva vznet.m (0,3)

prohlídka s výměnou oleje (0,9)

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

3-BALÍK (výměna SADAzaSADU) (4)práce

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.30.11.2017 x BB5446001758

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

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.29.3.2018 x BB5446001933

Ventil osobní (2)materiál

185/60R15 88T WINTER RESPONSE 2 MS XL (2)

1-BALÍK (komplet přezutí standart) (2)práce

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.20.8.2018 79912 BB5110112448

Ventil osobní (4)materiál
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Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)práce

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

ELIT CZ. s.r.o.25.10.2018 92219 BBPF1810106909

drobný materiál (1)materiál

vzpěra stabiliz (1)

sada. lišty stírací (1)

vzpěra stabiliz (1)

tlumič pérování LZ (1)

tlumiče LZ (1)

tlumiče PZ (1)

brzdový kotouč L (1)

doraz tlumiče L (1)

filtr vzduchový (1)

brzdový kotouč P (1)

brzdová kapalina (1,15)

filtr pylový (1)

brzdové obložení (1)

tlumič pérování PZ (1)

olej motorový (4,9)

podložka výpustní (1)

filtr olejový (1)

brzdový kotouč LZ (0,3)práce

brzdový t. (0,7)

odvzdušnění brzdový okruh (0,5)

výměna pylový filtr (0,1)

D/M ztížen (1,6)

odvzdušnění spojkového okr. (0,2)

čištění brzd (0,3)

servisní prohlídka (0,9)

filtr vzduchový (0,1)

brzdová kapalina (0,3)

stíratka stěračů (0,2)

tlumič (0,4)

tlumič pérování LZ (0,2)

držák brzd (0,7)

tyč. před. Stabilizátor (0,4)

Prokservis s.r.o.10.12.2018 AA110180269

poškození P/Z nárazníku (1)práce

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.25.2.2019 x BB5110197130

Obal na pneu (4)materiál

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

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.23.4.2019 96100 BB5110219715

Resetování tlakupneu TPMS/vozidlo (1)práce

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

Kooperativa pojišťovna a.s.24.9.2019 AA4182151666

pojistné plnění Koop. Poj. (1)práce

ELIT CZ s.r.o.12.12.2019 107000 BBPF1910119278

filtr kabinový (1)materiál

filtr palivový (1)

olej motorový (4,9)

drobný materiál (1)

filtr olejový (1)

šroub (1)

kontrola tažného zařízení (0,1)práce

filtr pylový (0,1)

filtr palivový (0,3)

doplňkové inspekční práce (0,5)
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prohlídka s výměnou oleje (0,9)práce

ELIT CZ, spol. s r.o.11.6.2020 107000 AAPF2010104566

Pojistná událost (1)práce

ELIT CZ, spol. s r.o.11.6.2020 107000 AAPF2010104583

Náhradní vozidlo (1)práce

ČSOB Pojišťovna, a. s.29.7.2020 107000 AA2194024573

Pojistné plnění (1)práce

ELIT CZ, spol. s r.o.27.8.2020 107000 AAPF2010111509

Poškození náhradního vozidla (1)práce

ContiTrade Services s.r.o.16.9.2020 107000 BB255030891

Výměna na letní + Uložení zimních (1)práce

ELIT CZ, spol. s r.o.26.11.2020 112150 BBPF2010120923

Výpustní šroub (1)materiál

Palivový filtr (1)

Drobný materiál (1)

Nemrznoucí kapalina (1)

Brzdová kapalina (1,5)

Kapalina do ostřikovače (4)

Kabinový filtr (1)

Olejový filtr (1)

Motorový olej (4,9)

Haléřové vyrovnání (1)

Výměna brzdová kapalina (0,3)práce

Doplňkové inspekční práce (0,5)

Servisní prohlídka 120 tis km (0,9)

Provést dezinfekce klimatizace (1)

Odvzdušnění spojkového okruhu (0,2)

Výměna palivový filtr (0,3)

Zkontrolovat tažné zařízení  (0,1)

Výměna pylový filtr (0,1)

ELIT CZ, spol. s r.o.1.12.2020 112510 BBPF2010121459

Řemen pomocný  (1)materiál

Haléřové vyrovnání (1)

Drobný materiál (1)

Vodní čerpadlo (1)

Ložisko napínák (1)

Sada rozvodů (1)

Nemrznoucí kapalina (8)

Provést KTS/VAG (1)práce

Zkušební jízda (1)

Výměna vodní čerpadlo (0,5)

Výměna ložisko napínáku ře (0,9)

Výměna sada rozvodů (2,8)


