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

WAUZZZF43JA027097VIN:

6AK6312

153412Aktuálně najeto Km:

ServisDatum Číslo zakázkyStav Km
Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.30.11.2017 x BB5446001758

3-BALÍK (výměna SADAzaSADU) (4)práce

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.31.5.2018 x BB5446002001

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

ROS, a.s.4.6.2018 30569 BB1849569

adblue (14)materiál

stírací lišta (1)

lišta  (1)

filtr olejový (1)

chladící kapalina (0,25)

šroub (1)

olej motorový (4,7)

směs ostřikovače (4)

lišta zadního skla (0,1)práce

prostředek redukční (0,2)

prohlídka s výměnou oleje (1,6)

2 listy stírací (0,1)

ROS, a.s.13.7.2018 AA1849723

poškození zadního nárazníku (1)práce

Kooperativa pojišťovna a.s.21.9.2018 AA4182082862

pojistné plnění poj. Koop. (1)práce

ROS, a.s.25.9.2018 44312 BB1849925

čidlo (1)materiál

destičky (1)

šroub (4)

destičky (1)

mazadlo  (0,25)

čidlo (1)

kolo kompletní (0,3)práce

f.vyhledávání chyb  (0,3)

segmenty třecí zadní (0,4)

segmenty třecí přední (0,5)

kolo kompletní (0,3)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.29.10.2018 47231 BB5110144826

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

ELIT CZ s.r.o.15.11.2018 x AAPF1810108714

poškození zadní části vozidla (1)práce

Kooperativa pojišťovna a.s.10.4.2019 x AA4182152198

pojistné plnění Koop. Poj (1)práce

ELIT CZ s.r.o.4.6.2019 64468 BBPF1910103161

filtr kabinový (1)materiál

šroub (1)

filtr palivový (1)

filtr olejový (1)
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olej motorový (4,7)materiál

drobný materiál (1)

filtr palivový (0,4)práce

odvzdušnění napájecího okruhu (0,1)

filtr pylový (0,2)

prohlídka s výměnou oleje (1,6)

spojková kapalina (0,5)

Porsche Inter Auto CZ spol.18.7.2019 68179 BB2901112800

vložka (1)materiál

drobný materiál (1)

dezinfekce klimatizace (1)

filtr prachový a pylový (0,2)práce

dezinfekce klimatizace (0,5)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.22.7.2019 65904 BB5110255486

245/40ZR18 (97Y) SPT MAXX RT 2 XL MFS (4)materiál

8-BAL (kompl p?ezutí 18"19",SUV,OFFR) (4)práce

USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (1112)

ELIT CZ s.r.o.4.12.2019 92125 BBPF1910118219

Brzdové destičky (BREMBO. A) (1)materiál

Olejový filtr (UFI. A) (1)

drobný materiál (1)

podložka výpustného šroubu (1)

olej motorový (4,7)

senzor opotřebení brzd.obložení Z (1)

Vzduchový filtr (ALCO. A) (1)

Výměna  brzdové obložení zadní  (0,5)práce

Demontáž a montáž kolo L Z (0,2)

Servisní prohlídka 90 000 km (1,6)

Výměna  vzduchový filtr (0,2)

goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.27.4.2020 111269 BB5110359056x1

USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (668)práce

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

Porsche Inter Auto CZ spol. s.r.o., o.z. České Budějovice12.6.2020 120098 BB2001108731

Kapalina brzdová (2)materiál

Nástavec filtru s těsněním (1)

Destilovaná voda (3)

Kapalina letní  (1)

Chladící kapaliny (0,3)

Olej (3,5)

Šroub (2)

Vložka (1)

Drobný a pomocný materiál (1)

Šroub (1)

Mot olej (5)

Čistič paliva (1)

Dezinfekce klimatizace (0,5)práce

Filtr prachový a pylový d+n (0,2)

Prohlídka s výměnou oleje (1,6)

Servis výměna brzd kapaliny (0,3)

Kontrola provoz kapalin (0,1)

Vyhledávání chyb řízená (0,2)

Vysátí koberců vozidla (0,1)

Olej převodový výměna (0,5)

Čistič paliva (0,3)

Umytí vozidla (0,1)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.16.10.2020 138127 BB5110424004

Uložení do skladu -bez poplatku (4)práce



Report vozidla - servis
3C-SADAzaSADU-SUV,OFFROAD, 18" a více (4)práce

USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (768)

ELIT CZ, spol. s r.o.26.11.2020 141133 BBPF2010120973

Brzdové destičky  (1)materiál

Drobný materiál (1)

Brzdový kotouč  (1)

Brzdový kotouč  (1)

Senzor opotřebení (1)

Haléřové vyrovnání (1)

Náhradní vozidlo (1)

Demontáž a montáž kolo LP  (0,3)práce

Výměna sada předních brzd destiček (0,5)

Výměna brzdový kotouč LP (0,4)

ELIT CZ, spol. s r.o.14.12.2020 144389 BBPF2010122947

Brzdové destičky  (1)materiál

Haléřové vyrovnání (1)

Drobný materiál (1)

Čidlo opotřebení (1)

Brzdový kotouč (1)

Brzdový kotouč (1)

Oprava zadní ostřikovač (0,75)práce

Výměna brzdový kotouč LZ (0,4)

Výměna brzdové obložení  (0,4)

Demontáž a montáž kolo LZ (0,3)

Porsche Inter Auto CZ spol. s.r.o., o.z. České Budějovice23.12.2020 146574 BB2001119817

Náhradní vozidlo (1)materiál

Porsche Inter Auto CZ spol. s.r.o., o.z. České Budějovice23.12.2020 146574 BB2001119818

Destičky (1)materiál

Plech (2)

Čidlo (1)

Šroub (4)

Šroub (4)

Šroubtorx (4)

Čidlo (1)

Kotouč brzd (2)

Drobný a pomocný materiál (1)

Destičky (1)

Kotouč (2)

Kolo kompletní, d+n (0,4)práce

Segmenty třecí zadní demontáž a montáž (0,5)

Segmenty třecí přední demontáž a montáž (0,5)

RVZ / diagnostika (0,3)

Vysátí koberců vozidla (0,1)

Umytí vozidla (0,1)

Kotouče brzd zadní demontáž a montáž (0,4)

Kotouče brzd přední demontáž a montáž (0,4)

Porsche Inter Auto CZ spol. s.r.o., o.z. České Budějovice3.2.2021 151164 BB2101101734

Zápůjčka (20210) 9C07515 T-Cross Life  (1)materiál

Porsche Inter Auto CZ spol. s.r.o., o.z. České Budějovice3.2.2021 151164 BB2101101735

AdBlue (2)materiál

Jednotka řídící (1)

Drobný a pomocný materiál (1)

Prostředek redukční prov + dopl (0,2)práce

Kryt zadní d+n (0,3)

Parametrizace + přizpůsobení (0,4)

RVZ / diagnostika (0,5)

Elektroinstalace prom. (0,6)
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Umytí vozidla (0,1)práce

Jednotka vyhodnovací redukčního prostředí (0,3)


