
Report vozidla - servis
Audi A6 CombiSPZ / Vozidlo:

WAUZZZ4G6JN036222VIN:

6AP8250

120500Aktuálně najeto Km:

ServisDatum Číslo zakázkyStav Km
Autosalon Klokočka Centrum a.s.5.3.2018 AA3341800068

zapůjčení náhradního vozidla (1)práce

Autosalon Klokočka Centrum a.s.10.3.2018 AA1311800482

oprava zadní části vozidla (1)práce

Česká pojišťovna a.s.13.3.2018 AA6462965

pojistné p.hrazeno ČP (1)práce

pojistné p.hrazeno ČP (1)

Prokservis s.r.o.21.8.2018 22704 BB110180153

kontrola podvozku (1)práce

kontrola ruční brzdy  (0,5)

diagnostika Bosch Esi (1)

zkušební jízda (0,2)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.31.8.2018 BB5110125620

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

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

Prokservis s.r.o.18.9.2018 28956 BB110180182

diagnostika závad, kódování servisního intervalu (1)materiál

chladící kapalina G13 (0,5)

AdBlue (6)

vzduchový filtr - OR (1)

olej motorový (6)

čistič brzd Wuerth (1)

servisní prohlídka (2,2)

doplnění AdBlue (0,2)

olejový filtr - OR (1)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.2.10.2018 22851 BB5110132678

Se?ízení geometrie - cena za 1/4 hod (4)práce

M??ení geometrie - pevná cena/vozidlo (1)

Prokservis s.r.o.18.12.2018 36667 BB110180274

kolík pro zálisek - OR (4)materiál

přední destičky - OR (1)

čidlo kontaktu - OR (1)

pružina pridržná - OR (2)

přední brzdové destičky D/M (0,9)práce

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.22.1.2019 33494 BB5110162719

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

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

USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (844)

Autosalon Klokočka Centrum a.s.15.2.2019 41873 BB1341900566

lišta stěrače (1)materiál

stírátko (1)

lišta stírací (0,1)práce
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Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.15.4.2019 46710 BB5110213841

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

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

USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (588)

Autosalon Klokočka Centrum a.s.11.7.2019 58687 BB1341902414

olej převodový (6)materiál

destičky (1)

olej motorový (6,1)

kroužek (1)

kroužek (1)

kroužek těsnící (1)

šroub (1)

ad blue (1,5)

čistič paliva (1)

náplň do ostřikovačů (3)

nástavec filtru (1)

vložka filtru (1)

čistič klimatizace (1)

filtr pylový (1)

stírátko sada (1)

aditiv chladící kapaliny (0,5)

olej převodový (0,9)práce

f.vyhledávání chyb  (0,2)

palivo odvzd. (0,1)

prostředek redukční (0,1)

kolo kompletní (0,3)

prohlídka s výměnou oleje (1,9)

filtr prachový a pylový (0,1)

paket čištění (1)

lišty stírací (0,2)

čistič paliva (0,4)

segmenty třecí (0,4)

ELIT CZ s.r.o.1.11.2019 69013 BBPF1910115339

drobný materiál (1)materiál

pružina (2)

kol. pro za (4)

senzor opotřebení (1)

sada předních brzd (1)

čistič brzd (1)

brzdový kotouč (1)

brzdový kotouč (1)

výměna kol (0,1)práce

pružina (0,1)

d+m kolo LP (0,3)

zkušební jízda (0,5)

výměna brzd (0,1)

čištění brzd (0,5)

kotouč (0,4)

Prokservis s.r.o.19.12.2019 0 AA110190353

poškození zadní části vozidla (1)práce

Kooperativa pojišťovna a.s.7.1.2020 0 AA4192120476

pojistné plnění Koop.poj. (1)práce

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.11.2.2020 68489 BB5110319760

USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (204)práce

AG Experts s.r.o.17.3.2020 AA20004864

poškození čelního skla (1)práce
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Kooperativa pojišťovna7.4.2020 AA4202026705

pojistné plnění Koop. poj. (1)práce

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.12.5.2020 88575 BB5110366259

čištění náboje kola (4)práce

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

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

USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (336)

Použití mazacího prostředku (4)

Utažení moment. klíčem (4)

Prokservis s.r.o.3.9.2020 85774 BB110200067

AdBlue (10)materiál

zadní brzdové destičky -OR (1)

olejový filtr - OR (1)

chladící kapalina G13 (0,5)

vzduchový filtr - OR (1)

olej motorový Shell 0W30 VW50700 (6)

kabinový filtr - OR (1)

mazací tuk - OR (0,05)

čistič brzd Wuerth (1)

servisní prohlídka (2,2)práce

diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)

zadní brzdové destičky D+M (0,7)

doplnění AdBlue (0,2)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.9.11.2020 109919 BB5110432738

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

ČIŠTĚNÍ-MAZÁNÍ-DOTAŽENÍ – CHSP (4)

Uložení do skladu -bez poplatku (4)

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

USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (792)

Prokservis s.r.o.25.11.2020 112807 BB110200300

vzuchový filtr - OR (1)materiál

kabinový filtr - OR (1)

filtr pro aut. Převodovku - OR (1)

O-kroužek - OR (1)

olej do aut. Převodovky - OR (6)

palivový filtr - OR (1)

olej motorový Shell 0W30 VW50700 (6,1)

čistič brzd Wuerth (1)

olejový filtr - OR (1)

AdBlue (13)

chladící kapalina G13 (0,5)

diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)práce

doplnění AdBlue (0,2)

servisní prohlídka (3,6)

Prokservis s.r.o.21.12.2020 115087 BB110200325

přední brzdové destičky - OR (1)materiál

čep - OR (4)

pasta na brzdy Ceramic (1)

čidlo kontaktu - OR (1)

pružina přidržná - OR (2)

čistič brzd Wuerth  (1)

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


