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

WAUZZZF45JA101121VIN:

6AR4974

122628Aktuálně najeto Km:

ServisDatum Číslo zakázkyStav Km
AG Experts s.r.o.16.10.2018 x AAFV18017858

poškození čelního skla (1)práce

poškození čelního skla (1)

Prokservis s.r.o.7.11.2018 31453 BB110180230

vzduchový filtr - OR (1)materiál

čistič brzd Wuerth (1)

AdBlue (11)

olejový filtr - OR (1)

olej motorový (5)

diagnostika závad kódování servisního intervalu (1)práce

servisní prohlídka (1,9)

doplnění AdBlue (0,2)

Kooperativa pojišťovna a.s.10.1.2019 x AA4182143622

pojistné plnění Koop. (1)práce

pojistné plnění Koop. (1)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.22.1.2019 27623 BB5110154663

3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU 16.17") (4)práce

Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.8.2.2019 2716 BB5110176683

3B-BALÍK vým?na SADA/SADA SUV,VAN,18" (4)práce

Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)

Prokservis s.r.o.2.4.2019 x BB110190090

přední stěrátka Bosch (1)materiál

výměna stěračů (0,15)práce

AG Experts s.r.o.10.5.2019 x AAFV19009410

poškození čelního skla (1)práce

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.31.5.2019 53160 BB5110229329

Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)práce

3C-SADAzaSADU-SUV,OFFROAD, 18" a více (4)

Kooperativa pojišťovna a.s.11.6.2019 x AA4192059736

pojistné plnění  Koop.  (1)práce

Prokservis s.r.o.19.6.2019 62302 BB110190167

AdBlue (17)materiál

kabinový filtr - OR (1)

vzduchový filtr - OR (1)

palivový filtr - OR (1)

čistič brzd Wuerth (1)

chladící kapalina G13 (0,5)

olej do převodovky - OR (4)

olejový filtr - OR (1)

olej motorový Shell 0W30 VW50700 (5)

doplnění AdBlue (0,2)práce

diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)

servisní prohlídka  (2,9)
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Prokservis s.r.o.4.9.2019 70371 BB110190223

čistič brzd Wuerth (1)materiál

čidlo kontaktu - OR (1)

pasta na brzdy Ceramic (1)

zadní brzdové destičky - OR (1)

čidlo kontaktu - OR (1)

přední brzdové destičky - OR (1)

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

zadní brzdové destičky D+M (0,7)

diagnostika Bosch - aktivace třmenů (1)

Prokservis s.r.o.7.2.2020 92446 BB110200029

chladící kapalina G13 (0,5)materiál

olej motorový Shell 0W30 VW50700 (5)

olejový filtr - OR (1)

vzduchový filtr - OR (1)

kabinový filtr - OR (1)

AdBlue (5)

čistič brzd Wuerth (1)

servisní prohlídka (2)práce

doplnění AdBlue (0,2)

diagnostika závad, kódování servisního intrvalu Bosch Esi (1)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.10.2.2020 87250 BB5110314817

225/50R17 98H SP WI SPT 4D MS AO XL MFS (4)materiál

Ventil osobní (4)

Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)práce

2B-BALÍK (komplet p?ezutí 17") (4)

Prokservis s.r.o.16.4.2020 AA110200090

pojistná událost (1)práce

Prokservis s.r.o. 23.4.2020 AA110200101x1

poškození předního nárazníku (1)práce

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.30.4.2020 AA2206007681

pojistné plnění ČPP (1)práce

Kooperativa pojišťovna5.5.2020 AA4202029791x1

pojistné plnění Kooperativa pojišťovna (1)práce

Kooperativa pojišťovna7.5.2020 AA4202029791x1

pojistné plnění Kooperativa pojišťovna (1)práce

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.11.6.2020 AA2206007681

pojistné plnění ČPP (1)práce

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.15.6.2020 98295 BB5110385486

USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (728)práce

čištění-MAZÁNÍ-DOTAŽENÍ – CHSP (4)

3C-SADAzaSADU-SUV,OFFROAD, 18" a více (4)

Business Lease s.r.o.31.7.2020 AA2206007681

pojistné plnění Business Lease (1)práce

ContiTrade Services s.r.o.11.9.2020 113577 BB36003817

Výměna na letní + Uložení zimních (1)práce
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Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.15.9.2020 111200 BB5110404562

245/40R18 97Y VENTUS S1 EVO2 K117 XL (2)materiál

8-BAL (kompl přezutí 18"19",SUV,OFFR) (2)práce

Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.9.11.2020 113577 BB5110432731

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

Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)

Uložení do skladu -bez poplatku (4)

ČIŠTĚNÍ-MAZÁNÍ-DOTAŽENÍ – CHSP (4)

Prokservis s.r.o.26.2.2021 122202 BB110210040

kabinový filtr - OR (1)materiál

olej do aut. Převodovky - OR (4)

chladící kapalina G13 (0,5)

čidlo kontaktu - OR (1)

olej motorový Shell 0W30 VW50700 (5)

pasta na brzdy Ceramic (1)

čistič brzd Wuerth (1)

vzduchový filtr - OR (1)

zadní brzdové destičky - OR (1)

AdBlue (10)

olejový filtr - OR (1)

palivový filtr - OR (1)

zadní brzdové destičky D+M (0,7)práce

servisní prohlídka (3,1)

diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)


