
Report vozidla - servis
VW Sharan CombiSPZ / Vozidlo:

WVWZZZ7NZHV242830VIN:

6AJ6180

104350Aktuálně najeto Km:

ServisDatum Číslo zakázkyStav Km
Autosalon Klokočka Centrum a.s.23.3.2018 x AA3351800067

zapůjčení NV (1)práce

Autosalon Klokočka Centrum a.s.29.3.2018 AA1311800675

výměna čelního skla (1)práce

Autosalon Klokočka Centrum a.s.29.3.2018 x AA1311800686

poškození pravé přední části vozidla (1)práce

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.29.3.2018 x BB5446001933

Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)práce

3-BALÍK (výměna SADAzaSADU) (4)

Kooperativa pojišťovna, a.s.23.4.2018 AA4182038598

pojistné p.hrazeno Koop (1)práce

Prokservis s.r.o.10.9.2018 29971 BB110180175

olej motorový (5)materiál

vzduchový filtr Filtron (1)

chladící kapalina G13 (1)

AdBlue (12)

čistič brzd Wuerth (1)

olejový filtr Filtron (1)

diagnostika závad, kódování servisního intervalu (1)práce

servisní prohlídka (1,2)

doplnění AdBlue (0,2)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.21.9.2018 BB5110130451

Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)práce

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

ELIT CZ s.r.o.12.12.2018 x AAPF1810111249

poškození předního nárazníku (1)práce

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.12.1.2019 38029 BB5110176302

Kola - Komplet - Výměna na zimní + Uložení letních (1)práce

ČPP pojišťovna a.s.26.2.2019 x AA2186003724

pojistné plnění ČPP (1)práce

Europe Asistance a.s.13.3.2019 x AA30023856

zapůjčení NV (1)práce

Prokservis s.r.o.18.3.2019 50074 BB110190075

seřízení světel (0,5)práce

diagnostika Bosch Esi (1)

Business Lease s.r.o.29.3.2019 x AA248326

nelikvidní položka  (1)práce
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Prokservis s.r.o.23.4.2019 53695 BB110190112

AdBlue (15)materiál

doplnění AdBlue (0,2)práce

Prokservis s.r.o.7.5.2019 x AA110190105

poškození předního nárazníku (1)práce

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.7.5.2019 52619 BB5110214610

Kola - Komplet - Výměna na letní + Uložení zimních (1)práce

Kooperativa pojišťovna a.s.24.5.2019 x AA4192048266

pojistné plnění Koop.poj. (1)práce

Česká Pojišťovna a.s.6.6.2019 x AA6771710

pojistné plnění ČP (1)práce

pojistné plnění ČP (1)

Prokservis s.r.o.3.7.2019 61055 BB110190170

pasta na brzdy Ceramic (1)materiál

vzduchový filtr Filtron (1)

filtr pro DSG (1)

čistič brzd Wuerth (1)

kabinový filtr Filtron (1)

olej pro DSG (6)

AdBlue (10)

olej motorový Shell 0W30 VW50700 (5)

čistič klimatizace Wuerth (1)

olejový filtr Filton (1)

přední brzdové destičky TRW (1)

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

čištění klimatizace  (0,5)

doplnění AdBlue (0,2)

servisní prohlídka  (2,5)

diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)

ELIT CZ s.r.o.10.12.2019 x AAPF1810111051

zapůjčení náhradního vozidla (1)práce

Prokservis s.r.o.20.12.2019 81368 BB110190347

baterie do klíčku (1)materiál

žárovka H7 OSRAM (1)

diagnostika Bosch Esi (1)práce

výměna žárovky (0,2)

výměna baterie v klíčku (0,1)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.13.1.2020 75342 BB5110295191

Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)práce

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

USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (788)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.21.5.2020 95532 BB5110372722

Závaží 60g (4)materiál

215/60R16 95V PREMIUMCONTACT 2 VW CS (2)

Ventil osobní (2)

Uložení do skladu -bez poplatku (1)práce

USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (748)

3-BALÍK (výměna SADAzaSADU standart) (2)

PŘÍPLATEK: 16",17" (2)

Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)
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1-BALÍK (komplet přezutí standart) (2)práce

Prokservis s.r.o.26.5.2020 96935 BB110200122

šroub 3x25 (8)materiál

přední stěrátka Bosch (1)

výměna stěračů  (0,15)práce

upevnění plastu pod motorem (1)

Prokservis s.r.o.3.9.2020 90180 BB110200065

čistič brzd Wuerth (1)materiál

kabinový filtr Filtron (1)

olej motorový Shell 0W30 VW50700 (5)

olejový filtr Filtron (1)

vzduchový filtr Filtron  (1)

palivový filtr Filtron (1)

AdBlue (10)

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

servisní prohlídka (1,4)

doplnění AdBlue (0,2)


