
Report vozidla - servis
Audi Q7 II GF CombiSPZ / Vozidlo:

WAUZZZ4M7JD026245VIN:

6AS5437

128830Aktuálně najeto Km:

ServisDatum Číslo zakázkyStav Km
Autosalon Klokočka Centrum a.s.26.6.2018 x AA1311801309

poškození zadní části vozidla (1)práce

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.31.8.2018 BB5110125623

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

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

Autosalon Klokočka Centrum a.s.3.9.2018 29066 BB1341803464

náplň do ostřikovačů (3)materiál

olej motorový (6,5)

nástavec filtru (1)

AdBlue (1,5)

kroužek (1)

zátka (1)

aditiv  chladící kap. (0,5)

prostředek redukční (0,1)práce

prohlídka s výměnou oleje (1,8)

Kooperativa pojišťovna a.s.9.10.2018 x AA4182051635

pojistné plnění Koop. (1)práce

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.13.1.2019 32080 BB5110154658

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

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

AG Experts s.r.o.11.4.2019 AAFV19007365

poškození čelního skla (1)práce

Prokservis s.r.o.6.5.2019 56284 BB110190121

pasta na brzdy Ceramic (1)materiál

přední brzdové destičky - OR (1)

olejový filtr - OR (1)

palivový filtr - OR (1)

kabel čidla - OR (2)

vzduchový filtr - OR (1)

AdBlue (16)

olej motorový (6)

kabinový filtr - OR (1)

čistič brzd Wuerth (1)

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

servisní prohlídka (2,9)

doplnění AdBlue (0,2)

přední brzdové destičky D+M (0,8)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.31.5.2019 54124 BB5110229322

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

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

Elit CZ s.r.o.20.6.2019 AAPF1910104363

poškození LZ blatník (1)práce

Elit CZ s.r.o.25.6.2019 AAPF1910104768

zapůjčení náhradního vozidla (1)práce



Report vozidla - servis

Kooperativa pojišťovna a.s.15.7.2019 AA4192042880

pojistné plnění Kooperativa poj. (1)práce

ČP poj. s.r.o.2.8.2019 AA6997769

pojistné plnění ČP (1)práce

Business Lease s.r.o.30.8.2019 AA259952

nadlimitní půjčovné  (1)práce

Prokservis s.r.o.4.9.2019 69672 BB110190228

čistič brzd Wuerth (1)materiál

zadní brzdové destičky - OR (1)

pasta na brzdy Ceramic (1)

čidlo kontaktu -OR (2)

zadní brzdové destičky D+M (0,8)práce

diagnostika Bosch, aktivace třmenů (1)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.21.1.2020 75680 BB5110304726

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

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

goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.28.1.2020 79948 BB5110328385x1

Vyvažování (4)práce

Demontáž z vozidla (4)

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

Utažení moment. klíčem (4)

Použití mazacího prostředku (4)

Montáž na vozidlo (4)

Čištění náboje kola (4)

Prokservis s.r.o.29.1.2020 85483 BB110200024

AdBlue (15)materiál

přední brzdové destičky - OR (1)

mazací tuk - OR (0,05)

čistič brzd Wuerth (1)

chladící kapalina G13 (0,5)

olejový filtr - OR (1)

vzduchový filtr - OR (1)

palivový filtr - OR (1)

kabinový filtr - OR (1)

kabel čidla - OR (2)

olej motorový Shell 0W30 VW50700 (6)

doplnění AdBlue (0,2)práce

diagnostika závad, kódování servisního intrvalu Bosch Esi (1)

geometrie náprav Hunter 3D (1)

přední brzdové destičky D+M (0,7)

servisní prohlídka (2,4)

goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.21.4.2020 75680 BB5110351645x1

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

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

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.17.9.2020 102511 BB5110405002

PŘÍPLATEK: 20" < (1)materiál

Závaží 60g (1)

PŘÍPLATEK: OFF ROAD, SUV (1)

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

Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)

5-BALÍK (oprava defektu základní) (1)
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Prokservis s.r.o.13.11.2020 111973 BB110200295

čistič brzd Wuerth (1)materiál 

čidlo - OR (2)

pasta na brzdy Ceramic (1)

přední brzdové destičky - OR (1)

zadní brzdové destičky - OR (1)

kabel čidla - OR (2)

diagnostika Bosch, aktivace třmenů (1)práce

přední brzdové destičky D+M  (0,7)

zadní brzdové destičky D+M (0,7)

Prokservis s.r.o.9.12.2020 114520 BB110200316

olejový filtr - OR (1)materiál

AdBlue (20)

vzduchový filtr - OR (1)

kabinový filtr - OR (1)

olej motorový Shell 0W30 VW50700 (6)

chladící kapalina G13 (0,5)

čistič brzd Wuerth (1)

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

doplnění AdBlue (0,2)

servisní prohlídka (2,4)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.15.12.2020 112114 BB5110457338

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

USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (932)

Uložení do skladu -bez poplatku (4)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.24.2.2021 122654 BB5110475210

PŘÍPLATEK: OFF ROAD, SUV (4)materiál

Závaží 60g (4)

PŘÍPLATEK: 20" < (4)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.24.2.2021 122654 BB5110475210x

PŘÍPLATEK: OFF ROAD, SUV (4)materiál

PŘÍPLATEK: 20" < (4)

Závaží 60g (4)

255/50R20 109V UG PERF SUV G1 XL FP (4)

Ventil osobní (4)

1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4)práce

Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)


