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

WAUZZZF4XJA070609VIN:

6AR8560

130630Aktuálně najeto Km:

ServisDatum Číslo zakázkyStav Km
Prokservis s.r.o.15.3.2018 AA110180020

poškození levé přední části vozidla (1)práce

Kooperativa pojišťovna, a.s.18.5.2018 AA4182018633

pojistné p.hrazeno Koop (1)práce

NH Car s.r.o.14.8.2018 AAFV121804610

poškození zadní části vozidla (1)práce

Kooperativa pojišťovna a.s.31.8.2018 AA4182110656

pojistné plnění poj. Koop. (1)práce

Autosalon Klokočka Centrum a.s.31.8.2018 26831 BB1341803435

čidlo (1)materiál

destičky (1)

tuk mazací (0,1)

kolo kompletní (0,2)práce

segmenty třecí přední (0,6)

Autosalon Klokočka Centrum a.s.17.9.2018 29232 BB1341803622

nástavec filtru (1)materiál

stírátko (1)

olej motorový (5)

AdBlue (1,5)

pylový filtr (1)

čistič klimatizace (1)

filtr prachový a pylový (0,2)práce

prostředek redukční (0,2)

prohlídka s výměnou oleje (1,6)

desinfekce klimatizace (0,5)

lišta stírací (0,1)

Autosalon Klokočka Centrum a.s.18.12.2018 39055 BB1341804981

baterie  (1)materiál

výměna baterie (0,2)práce

Autosalon Klokočka Centrum a.s.21.12.2018 x AA1311802548

poškození čelního skla (1)práce

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.22.1.2019 33944 BB5110162687

USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (732)práce

3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU 16.17") (4)

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

Kooperativa pojišťovna a.s.31.1.2019 x AA4182158696

pojistné plnění Koop. (1)práce

Autosalon Klokočka Centrum a.s.13.3.2019 55655 BB1341900837

čidlo (1)materiál

destičky (1)

destičky (1)

čidlo (1)
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kolo kompletní (0,4)práce

segmenty třecí zadní (0,5)

f.vyhledávání chyb  (0,2)

segmenty třecí přední (0,6)

Louda Auto a.s.30.4.2019 x BB7191001824

zapůjčení náhradního vozidla (1)práce

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.31.5.2019 59830 BB5110229346

Ventil osobní (4)materiál

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

8-BAL (kompl p?ezutí 18"19",SUV,OFFR) (4)práce

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

Autosalon Klokočka Centrum a.s.19.11.2019 90790 BB1341904026

kotouč brzdový (2)materiál

nástavec filtru (1)

filtr pylový (1)

šroub (1)

lišta zadního stěrače (1)

čidlo (1)

adblue (1,5)

aditiv chladící kapaliny (0,5)

stírátko sada (1)

destičky (1)

olej motorový (4,7)

čistič klimatizace Wuerth 400ml (1)

vzduchový filtr - OR (1)

lišta stírací (0,2)práce

filtr prachový a pylový (0,2)

segmenty třecí (0,5)

desinfekce klimatizace (0,5)

vložka filtru (0,2)

prohlídka s výměnou oleje (1,6)

prostředek redukční (0,2)

kolo kompletní (0,3)

lišta zadního skla (0,1)

kotouč brzdy (0,4)

AG Experts s.r.o.28.11.2019 AAFV19022109

poškození čelního skla (1)práce

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.21.1.2020 87771 BB5110304737

3B-BALÍK (vým?na SADAzaSADU-17".VAN) (4)práce

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

ELIT CZ s.r.o.30.1.2020 100296 BBPF2010092804

brzdový kotouč (1)materiál

brzdová kapalina (1)

brzdový kotouč (1)

čidlo (1)

drobný materiál (1)

brzdové obložení (1)

brzdová kapalina (0,7)práce

brzdový kotouč LZ (0,4)

brzdové obložení (0,4)

kolo LZ (0,3)

Kooperativa pojišťovna a.s.17.2.2020 AA4192153413

pojistné plnění Koop. Poj.  (1)práce
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Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.16.6.2020 115149 BB5110387044

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

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

USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (820)

čištění-MAZÁNÍ-DOTAŽENÍ – CHSP (4)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.14.8.2020 123793 BB5110398661

Závaží 60g (1)materiál

PŘÍPLATEK: 18",19" (1)

5-BALÍK (oprava defektu základní) (1)

1-BALÍK (komplet přezutí standart) (1)

Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)práce

ContiTrade Services s.r.o.21.8.2020 125688 BB550255224

Kola - Pneu - 1 ks (1)práce


