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

WAUZZZF47HA158138VIN:

6AI9765

116084Aktuálně najeto Km:

ServisDatum Číslo zakázkyStav Km
Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.31.10.2017 x BB5446001702

3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU 17"a víc) (4)práce

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.31.8.2018 BB5110125423

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

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.22.10.2018 25006 BB5110140493

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

ELIT CZ s.r.o.15.1.2019 30702 BBPF1910090965

filtr olejový (1)materiál

olej motorový (4,7)

podložka výpustní (1)

drobný materiál (1)

nemrznoucí kapalina (0,25)

prohlídka s výměnou oleje (1,6)práce

goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.3.7.2019 59003 BB5110250351

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

USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (996)práce

ROS a.s.12.8.2019 AA1949806

poškození pravého zrcátka (1)práce

Kooperativa pojišťovna a.s.22.8.2019 AA4192102179

pojistné plnění koop. (1)práce

ELIT CZ s.r.o.15.1.2020 60745 BBPF2010091085

filtr olejový (1)materiál

olej motorový (4,7)

podložka výpustní (1)

spojková kapalina (3,5)

drobný materiál (1)

filtr kabinový (1)

kryt podvozku (1)

sada předních brzd (1)

brzdové obložení (1)

filtr palivový (1)

kryt podvozku (1)

filtr palivový (0,4)práce

spojková kapalina (0,5)

brzdové obložení (0,5)

kryt podvozku (0,2)

prohlídka s výměnou oleje (1,6)

kryt podvozku (0,5)

odvzdušnění nápájecího okruhu (0,1)

filtr pylový (0,2)

sada předních brzd (0,5)

d+m kolo LZ (0,2)

d+m kolo LP (0,2)

ContiTrade Services s.r.o.21.1.2020 101777 BB2000362304

225/50R17*H WINTER SPORT 5 98H XL MFS (1)materiál

TPMS-KALIBRACE NEPRIM.SYSTEMU MERENI (1)práce



Report vozidla - servis
OS/VAN KOLO - RUCNI MYTI (1)práce

PAKET1B-KOMPLETNI PREZUTI ZAKLAD 15-17 (1)

chybná přefakturace, přiložený dobropis č. 283283 (1)

Europ Assistance s.r.o.31.1.2020 0 BBFV30036013

zapůjčení náhradního vozidla (1)práce

Europ Assistance s.r.o.31.1.2020 0 BBFV30036014

zapůjčení náhradního vozidla (1)práce

ROS a.s.6.3.2020 106762 BB2049249x1

olej motorový (5)materiál

čidlo (1)

kotouč brzd (2)

destičky (1)

destičky (1)

čidlo (1)

šroub (4)

chladící kapalina (0,25)

směs ostřikovače (1)

nastavec filtru těsnění (1)

sklo (1)

pojistka nozova 20A (2)

mazací tuk (0,2)

4 segmenty třecí přední d+m (0,5)práce

4 segmenty třecí zadní d+m (0,5)

servis vyměny oleje (0,9)

sklo zpětného zrcátka d+m (0,2)

funkce vyhledavani chyb rizena (0,37)

2 kotouče brzd přední d+m (0,4)

4 kolo kompletní d+m (0,5)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.1.7.2020 109960 BB5110391041

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

Uložení do skladu -bez poplatku (4)práce

USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (996)

8-BAL (kompl přezutí 18"19",SUV,OFFR) (4)


