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

WAUZZZF4XJA073526VIN:

6AR8558

129650Aktuálně najeto Km:

ServisDatum Číslo zakázkyStav Km
ELIT CZ, s.r.o.25.9.2018 30347 BBPF1810104862

olejový filtr (1)materiál

šroub (1)

drobný materiál (1)

olej motorový (4,7)

mytí vozu (1)práce

prohlídka s výměnou oleje (1,6)

AG Experts s.r.o.12.11.2018 AAFV18019185

poškození čelního skla (1)práce

Kooperativa pojišťovna a.s.23.11.2018 AA4182154633

pojistné plnění Koop. (1)práce

ELIT CZ, s.r.o.21.12.2018 54122 BBPF1810112533

pylový filtr (1)materiál

drobný materiál (1)

palivový filtr (1)

spojková kapalina (3,5)

olejový filtr (1)

šroub (1)

olej motorový (4,7)

servis převodovky (0,5)práce

servis pylový filtr (0,2)

servis střechy (0,5)

prohlídka s výměnou oleje (1,6)

výměna skupinového paliv. f. (0,4)

ELIT CZ s.r.o.7.1.2019 54821 BBPF1910090215

drobný materiál (1)materiál

brzdové obložení (1)

sada předních brzd (1)

strojní čištění brzd (0,3)práce

diagnostické odblokování (1)

strojní čištění brzd (0,3)

držák brzd (0,2)

brzdový t. (1)

držák brzd (0,3)

dlouhá zkušení jízda (1)

brzdový t. (0,9)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.8.2.2019 12946 BB5110176696

Závaží 60g (4)materiál

USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (472)práce

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

Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.31.5.2019 x BB5110209435

kola, výměna na letní - CHYBNÁ FAKTURACE (1)práce

ELIT CZ s.r.o.26.6.2019 76637 BBPF1910104929

filtr kabinový (1)materiál

drobný materiál (1)

plnění klimatizace (1)
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dezinfekce klimatizace (1)materiál

filt pylový (0,3)práce

Tukas a.s.18.10.2019 76868 BB19295306

drobný materiál (1)materiál

chladící prostředek (525)

kroužek  (1)

kroužek  (1)

kondenzator chladícího prostředku (1)

kondenzator chladícího prostředku (1)práce

f.vyhledávání chyb  (0,5)

klimatizace kontrola (0,3)

prostředek chladící (0,6)

ELIT CZ s.r.o.28.11.2019 83928 BBPF1910117639

drobný materiál (1)materiál

sada lišty stěrače (1)

brzdové destičky (1)

lakovaný kotouč (1)

stírací lišta (1)

lakovaný kotouč (1)

šroub (1)

olej motorový (4,7)

filtr vzduchový (1)

filtr olejový (1)

kapalina (2,5)

brzdový kotouč (1)

kapalina (2,5)

senzor opotřebení (1)

brzdový kotouč (1)

brzdové destičky (1)

nemrznoucí kapalina (0,6)

kontrola diagnostika (1)práce

zkušební jízda  (0,5)

držák brzd (0,2)

strojní čištění brzd (0,3)

stírací lišta (0,2)

stírátka stěračů (0,2)

držák brzd (0,2)

brzdový třmen (0,9)

brzdový třmen (1)

kotouč LP (0,4)

prohlídka s výměnou oleje (1,6)

kotouč LZ (0,4)

filtr vzduchový (0,2)

strojní čištění brzd (0,3)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.11.2.2020 83824 BB5110319756

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

Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)

USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (940)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.21.5.2020 96275 BB5110372686

Závaží 60g (4)materiál

225/55ZR17 (97Y) SPT MAXX RT 2 MFS (4)

Ventil osobní (4)

USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (612)práce

1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4)

PŘÍPLATEK: 16",17" (4)

Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.29.9.2020 110831 BB5110414369

Ventil osobní (4)materiál

225/55R17 97H UG PERF + (4)
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PŘÍPLATEK: 16",17" (4)materiál

Závaží 60g (4)

USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (648)práce

Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)

1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4)

Prokservis s.r.o.12.10.2020 111766 BB110200265

chladící kapalina G13 (0,5)materiál

kabinový filtr - OR (1)

olej motorový Shell 0W30 VW50700 (5)

pasta na brzdy Ceramic (1)

olej do aut. Převodovky - OR (4)

čistič brzd Wuerth  (1)

vzduchový filtr - OR (1)

palivový filtr - OR (1)

olejový filtr - OR (1)

AdBlue (20)

diagnostika závad kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)práce

servisní prohlídka (3,1)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.4.11.2020 111048 BB5110427395

Závaží 60g (1)materiál

PŘÍPLATEK: 16",17" (1)

Ventil osobní (1)

Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)práce

5-BALÍK (oprava defektu základní) (1)

1-BALÍK (komplet přezutí standart) (1)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.20.11.2020 113756 BB5110440717

Závaží 60g (1)materiál

PŘÍPLATEK: 16",17" (1)

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

Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)

5-BALÍK (oprava defektu základní) (1)


