
Report vozidla - servis
VW Sharan CombiSPZ / Vozidlo:

WVWZZZ7NZJV007599VIN:

6AL8713

180089Aktuálně najeto Km:

ServisDatum Číslo zakázkyStav Km
Auto Vysočina s.r.o.21.4.2018 30506 BB1518643

močovina (2)materiál

drobný materiál (1)

nastavec filtru s těs.  (1)

šroub (1)

olej motorový (4,7)

kent víceúčel. (0,1)

glacidet (4)

šroub (5)

f.vyhledávání chyb  (0,12)práce

prohlídka s výměnou oleje (0,9)

prostředek redukční (0,1)

4 hadice (0,1)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.18.9.2018 BB5110129689

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

Auto Vysočina s.r.o.24.10.2018 60809 BB15181919

tuk mazací (0,3)materiál

aditiv chladící kap. (0,3)

glacidet zimní (4)

nástavec filtru (1)

filtr prachový  (1)

destičky (1)

drobný materiál (1)

kroužek (1)

olej převodový (6)

olej motorový (4,7)

vložka (1)

filtr prachový a pylový (0,1)práce

hadice (0,1)

střecha posuvná  (0,2)

kolo kompletní  (0,3)

segmenty třecí (0,7)

rozšíření rozsah prohlídky (0,4)

prohlídka s výměnou oleje (0,9)

f.vyhledávání chyb  (0,23)

olej převodový (0,9)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.8.2.2019 61790 BB5110176717

205/60R16 92H WINTER SPT 5 (2)materiál

2-BALÍK (komplet p?ezutí 16",17"+ALU) (2)práce

3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU 16,17") (2)

USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (856)

ELIT CZ s.r.o.17.4.2019 91500 BBPF1910099205

šroub (1)materiál

bosh aero (1)

filtr palivový (1)

filtr vzduchový (1)

filtr olejový (1)

drobný materiál (1)

olej motorový (4,6)

stírátka stěračů (0,2)práce

filtr vzduchový (0,2)

filtr palivový (0,2)

odvzdušnění napájecího okruhu (0,1)



Report vozidla - servis
prohlídka s výměnou oleje (0,9)práce

Auto Vysočina s.r.o.2.10.2019 117566 BB15191919

dil spojovací (2)materiál

aditiv chladící kapaliny (0,4)

šroub (1)

hadice podtlaková (0,5)

drobný materiál (1)

glacidet zimní (3)

šroub (5)

filtr prachový (1)

vložka (1)

olej do převodovky - OR (6)

nástavec filtru (1)

dil spojovací (2)

kroužek těsnící (1)

destičky (1)

kent víceúčelový tuk (0,2)

olej motorový (4,7)

prohlídka s výměnou oleje (0,9)práce

f.vyhledávání chyb  (0,5)

potrubí podtlakové (0,3)

2 kolo kompletní d+m (0,3)

filtr prachový a pylový (0,1)

rozšířený rozsah prohlídky (0,4)

oprava podtlakového vedení (0,3)

olej  převodový (0,9)

4 segmenty třecí (0,7)

střecha posuvná čištění (0,2)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.24.1.2020 124458 BB5110307117

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

USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (644)

ELIT CZ s.r.o.8.4.2020 148500 BBPF2010099464

JL 51791 Výpustní šroub olej (1)materiál

Haléř.vyrovnání - výstup ZAK (1)

Drobný materiál (1)

olej motorový (4,7)

OX787D Olejový filtr (KNECH (1)

Servisní prohlídka 150 000 k (0,9)práce

goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.27.4.2020 149949 BB5110360027x1

USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (628)práce

3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU - 16") (4)


