
Report vozidla - servis
Audi A6 ALLROADSPZ / Vozidlo:

WAUZZZ4G7JN015279VIN:

6AM4293

148000Aktuálně najeto Km:

ServisDatum Číslo zakázkyStav Km

NH Car, s.r.o.18.1.2018 11153 BBFV221800218

víčko (1)materiál

Autocentrum BARTH a.s.24.5.2018 31585 BBFVS1807056

nastavec filtru s těs.  (1)materiál
olej motorový (6,1)
lišta stírací (1)
kroužek (1)
prohlídka s výměnou oleje (1,9)práce
lišta stírací (0,2)

Louda Auto a.s.13.11.2018 59950 BB1181009085

čistič paliva (1)materiál
odmašťovač (1)
těleso (1)
montážní pasta na brzdy (0,05)
nástavec filtru (1)
ostřikovač (2)
olej motorový (6)
filtr prachový (1)
kroužek (1)
stírátko (1)
odmašťovač (0,5)
močovina (1)
kapalina brzdová (0,3)
odmašťovač (0,3)
olej (6)
lišta (1)
destičky (1)
prohlídka s výměnou oleje (1,9)práce
olej převodový (0,9)
čistič paliva (0,4)
4 kolo kompletní (0,4)
segmenty třecí přední (0,4)
segmenty třecí zadní (0,4)
čištění dosedacích ploch (0,4)
filtr prachový a pylový (0,1)
palivo odvzdušnit (0,1)
prostředek redukční (0,1)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.8.2.2019 24940 BB5110176681

Závaží 60g (3)materiál
3-BALÍK (vým?na SADAzaSADU standart) (4)práce
USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (628)
Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.21.2.2019 x BB5110196721

Ventil osobní (2)materiál
235/55R18 104H SP WI SPT 3D MS AO XL (2)
13-BALÍK montáž na disk, vyvážení,ventil (2)práce

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.22.2.2019 x BB5110196915

USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (708)práce
Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)
3-BALÍK (vým?na SADAzaSADU standart) (2)
12-BALÍK (osa demont/mont bez vyvážení) (2)
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Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.5.4.2019 82173 BBPneux

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

NH Car, s.r.o.24.4.2019 x AAFV221901757

poškození čelního skla (1)práce

NH Car s.r.o.24.4.2019 85943 BBFV221901756

kryt zadního nárazníku (0,5)práce

NH Car, s.r.o.10.5.2019 87623 BBFV221902016

nástavec filtru (1)materiál
olej motorový (7,1)
glacidet letní (2)
kroužek (1)
vložka (1)
filtr vzduchový (0,5)práce
prohlídka s výměnou oleje (1,7)

Kooperativa pojišťovna a.s.28.5.2019 x AA4192044968

pojistné plnění Kooperativa poj. (1)práce

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.26.8.2019 111971 BB5110265176

255/45R19 104Y EAG F1 ASY 3 AO1 XL FP (4)materiál
Ventil osobní (4)
1-BALÍK (komplet p?ezutí standart) (4)práce

Kooperativa pojišťovna a.s.17.10.2019 x AA4192046420

pojistné plnění Koop. (1)práce

NH Car, s.r.o.17.10.2019 x AAFV221984488

poškození zadní nárazník (1)práce

NH Car s.r.o.18.10.2019 111566 BBFV221904527

adaptace spojky (1,8)práce

NH Car s.r.o.23.12.2019 112451 BBFV221905760

šroub (4,5)materiál
těsnící kr. (0,3)
vložka (0,3)
těsnění (0,3)
šroub (1,8)
trubka oleje (0,3)
trubka oleje (0,3)
šroub (0,6)
sítko (0,3)
kroužek (0,3)
olej (21)
kroužek (0,3)
kroužek (0,3)
mechatron (0,3)
šroub (1,8)
trubka oleje (0,3)
šroub (0,3)
mechatronik (2,5)práce
řízené funkce (2,96)

ELIT CZ s.r.o.13.1.2020 118297 BBPF2010090750

filtr hydraulický (1)materiál
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kroužek (1)materiál
stěrač (1)
filtr palivový (1)
nemrznoucí kapalina (0,2)
brzdová kapalina (1)
spojková kapalina (6)
drobný materiál (1)
boshe aero (1)
screenwash kap. (2,5)
filtr olejový (1)
filtr kabinový (1)
olej motorový (6,1)
filtr olejový (0,3)práce
prohlídka s výměnou oleje (1,9)
brzdová kapalina (0,4)
odvzdušnění napájecího okruhu (0,1)
filtr pylový (0,1)
stírací lišta (0,2)
stírátka stěračů (0,2)
filt palivový (0,4)
spojková kapalina (0,5)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.14.1.2020 111971 BB5110299548

Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)práce
3-BALÍK (vým?na SADAzaSADU standart) (4)
USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (840)

ELIT CZ s.r.o.7.2.2020 121141 BBPF2010093686

brzdový kotouč (1)materiál
brzdový kotouč (1)
sada předních brzd (1)
brzdový kotouč (1)
brzdový kotouč (1)
drobný materiál (1)
adblue (16)
brzdové obložení (1)
čištění brzd (0,3)práce
brzdový třmen (0,9)
čištění brzd (0,3)
kotouč LP (0,4)
diagnostika (1)
držák brzd (0,2)
kotouč LZ (0,4)
adblue (0,2)
zkušební jízda (0,5)
držák brzd (0,2)
brzdový třmen (0,6)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.21.5.2020 128888 BB5110372696

Závaží 60g (4)materiál
USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (760)práce
3-BALÍK (výměna SADAzaSADU standart) (4)

NH Car s.r.o.28.11.2020 112451 BBFV221905302

těsnění (1)materiál
příchytka (2)
těsnění (1)
kroužek (1)
těsnění (1)
kroužek (1)
olej motorový (1)
aditiv chladící kapaliny (3)
těsnění (1)
hrdlo (1)
termoregulátor (1)



Report vozidla - servis
kroužek (4)materiál
destilovaná voda (50)
f.vyhledávání chyb  (1)práce
termoregulátor (2,5)


