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

WAUZZZF45HA146618VIN:

6AH3570

155483Aktuálně 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

Porsche Inter Auto CZ - České Budějovice12.2.2018 29994 BB2801102712

dest.voda (2)materiál

močovina (16)

chladící kapalina (0,2)

olej motorový (5)

drobný materiál (1)

nastavec filtru s těs. (1)

šroub (1)

kapalina zimní  (3)

kapalina B (0,1)

f.vyhledávání chyb (0,3)práce

vysátí (0,1)

umytí vozidla (0,1)

prostředek redukční (0,2)

prohlídka s výměnou oleje (1,6)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.31.8.2018 BB5110125429

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

ELIT CZ, s.r.o.13.9.2018 60052 BBPF1810104125

pylový filtr (1)materiál

spojková kapalina (3,5)

šroub (1)

palivový filtr (1)

olejový filtr (1)

brzdové obložení (1)

drobný materiál (1)

olej motorový (4,7)

spojková kapalina (0,5)práce

servisní prohlídka (1,6)

výměna brzdového obložení (0,5)

palivový filtr (0,4)

pylový filtr (0,2)

odvzdušnění  (0,1)

kolo LZ (0,2)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.22.10.2018 66320 BB5110140501

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

AG Experts s.r.o.20.3.2019 x AAFV19005620

poškození čelního skla (1)práce

ELIT CZ s.r.o.8.4.2019 90121 BBPF1910098395

filtr olejový (1)materiál

olej motorový (4,7)

drobný materiál (1)

filtr vzduchový (1)

šroub (1)

prohlídka s výměnou oleje (1,6)práce

filtr vzduchový (0,2)



Report vozidla - servis
Kooperativa pojišťovna a.s.17.4.2019 x AA4192034804

pojistné plnění Koop. (1)práce

ELIT CZ s.r.o.13.5.2019 95615 BBPF1910101147

brzdový kotouč (1)materiál

brzdový kotouč (1)

sada předních brzd (1)

senzor opotřebení (1)

drobný materiál (1)

kolo LP (0,2)práce

brzdová kotouč LP (0,5)

sada předních brzd (0,5)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.31.5.2019 x BB5110214733

kolo, oprava zalepení - CHYBNÁ FAKTURACE (1)práce

goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.7.6.2019 90448 BB5110245229

245/40ZR18 93Y SPT MAXX GT AO MFS (4)materiál

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

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

goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.7.6.2019 90448 BB5110245229ab

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

ELIT CZ s.r.o.18.10.2019 121068 BBPF1910114262

šroub (1)materiál

filtr kabinový (1)

spojková kapalina (3,5)

filtr palivový (1)

filtr olejový (1)

drobný materiál (1)

nemrznoucí kapalina (0,25)

olej motorový (4,7)

odvzdušnění napájecího okruhu (0,1)práce

prohlídka s výměnou oleje (1,6)

filtr palivový (0,4)

spojková kapalina (0,5)

filtr pylový (0,2)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.24.1.2020 126178 BB5110307119

225/50R17 98H WINTER SPT 5 XL MFS (4)materiál

2B-BALÍK (komplet p?ezutí 17") (4)práce

USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (660)

goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.28.4.2020 145854 BB5110360298x1

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

USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (616)práce


