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

WAUZZZF4XHA177556VIN:

6AI2126

138204Aktuálně 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

AG Experts s.r.o.26.2.2018 AAFV18003644

výměna bočního skla (1)práce

AG Experts s.r.o.27.2.2018 AAFV18003670

výměna čelního skla (1)práce

ROS, a.s.8.3.2018 29417 BB1849249

chladící kapal.  (0,5)materiál

směs ostr. (4)

destičky (1)

filtr oleje (1)

stir.lišta (1)

šroub (1)

olej motorový (4,7)

destičky (1)

aditiv (20)

čidlo (1)

lišta (1)

prohlídka s výměnou oleje (1,6)práce

prostředek redukční (0,2)

2 kolo kompletní (0,2)

f.vyhledávání chyb  (0,37)

4 segmenty třecí přední (0,6)

4 segmenty třecí zadní (0,5)

lišta zadního skla (0,1)

2 kolo kompletní (0,2)

2 lišty stírací (0,1)

Kooperativa pojišťovna, a.s.9.3.2018 AA4182024610

pojistné p. hrazeno Koop. (1)práce

Kooperativa pojišťovna, a.s.26.3.2018 AA4182024615

pojistné p. hrazeno Koop. (1)práce

ROS, a.s.27.4.2018 AA1849435

oprava zadní části vozidla (1)práce

ROS, a.s.27.4.2018 AA1849436

zapůjčení náhradního vozidla (1)práce

Slavia pojišťovna a.s.18.5.2018 AA182931360

pojistné p.hrazeno Slavia (1)práce

Business Lease s.r.o.21.6.2018 AA185278

nelikvidní položka za NV na BL (1)práce

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.31.8.2018 BB5110125430

3B-BALÍK vým?na SADA/SADA SUV,VAN,18" (4)práce
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Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.22.10.2018 53920 BB5110140500

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

ROS. a.s. Audi15.11.2018 58594 BB18491120

stírací lišta (1)materiál

šroub (2)

destičky (1)

destičky (1)

olej motorový (4,8)

šroub (1)

šroub (4)

šroub (2)

vložka (1)

chladící  kapalina (0,5)

tuk mazací (0,2)

směs ostřikovače (1)

čistič (1)

aditivum adblue (18)

čistič klimatizace (1)

olej (4)

nástavec filtru (1)

čidlo (1)

kotouč brzdový  (2)

mazadlo (0,25)

čistič paliva (1)

segmenty třecí přední (0,5)práce

segmenty třecí zadní (0,4)

4 kolo kompletní (0,5)

f.vyhledávání chyb  (0,7)

prohlídka s výměnou oleje (1,6)

lišty stírací (0,1)

filtr prachový a pylový (0,2)

čistič paliva (0,4)

prostředek redukční (0,2)

olej převodový (0,5)

kotouče brzd přední (0,4)

palivo odvzdušnit (0,1)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.12.2.2019 x BB5110196042

2-BALÍK (komplet p?ezutí 16",17"+ALU) (1)práce

5-BALÍK (oprava defektu základní) (1)

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.21.2.2019 x BB5110197134

225/55R17 97H SP WI SPT 3D MS AO AU1 (4)materiál

2-BALÍK (komplet p?ezutí 16",17"+ALU) (4)práce

goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.2.4.2019 76300 BB5110244741

245/45R18 96Y SPT MAXX GT AO MFS (4)materiál

USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (936)práce

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

goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.2.4.2019 76300 BB5110244741ab

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

ROS a.s.17.6.2019 86769 BB1949602

čistič klimatizace (1)materiál

směs do ostřikovačů (3)

olej motorový (4,7)

stírací lišta (1)

vložka VZD (1)

adblue (16)
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nástavec filtru (1)materiál

chladící kapalina G13 (0,25)

šroub (1)

f.vyhledávání chyb  (0,29)práce

lišta stírací (0,1)

vložka filtrační (0,2)

čištění klimatizace (0,5)

prostředek redukční (0,2)

prohlídka s výměnou oleje (1,6)

ROS a.s.26.6.2019 86769 BB1949630

sklo zpětného zrcátka (0,2)práce

f.vyhledávání chyb  (0,21)

akumulátor (0,1)

ROS a.s.19.12.2019 111507 BB19491317

destičky (1)materiál

šroub (4)

kotouč brzd (2)

šroub (4)

šroub (4)

čidlo (1)

destičky (1)

kotouč brzd (2)

stírací lišta (1)

segmenty třecí zadní (0,5)práce

segmenty třecí přední (0,5)

kotouče brzd (0,4)

kotouče brzd (0,4)

f. vyhledávání chyb (0,28)

lišty stírací (0,2)

kolo kompletní (0,5)

Auto Jarov s.r.o.27.1.2020 115563 BB8000002567

aditiv (0,5)materiál

šroub (1)

olej (3,5)

kapalina b (1)

směs do ostřikovačů (3)

čistič klimatizace (1)

šroub (1)

nástavec filtru (1)

čistič paliva (1)

spona (1)

vložka (1)

olej motorový (0,3)

šroub (2)

lůžko (2)

šroub (2)

matice (2)

třmen (1)

šroub (1)

olej motorový (4,7)

rameno zadní horní (0,6)práce

pouzdro pružné (0,4)

čistič paliva (0,4)

servis výměny oleje (0,7)

prohlídka s výměnou oleje (1,6)

f.vyhledávání chyb  (0,2)

palivo odvz. (0,1)

olej převodový (0,3)

čištění klimatizace (1)

olej převodový vyměnit (0,5)

kolo kompletní (0,5)

filtr prachový a pylový (0,3)
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AUTO JAROV, s.r.o.7.2.2020 115563 AA7000000522

pojistná událost (1)práce

AUTO JAROV, s.r.o.7.2.2020 AA7000000522x

pojistná událost (1)práce

AUTO JAROV, s.r.o.19.2.2020 115563 AA6510000680

pojistná událost - odtah, náhradní vozidlo (1)práce

AUTO JAROV, s.r.o.19.2.2020 AA6510000680x

pojistné plnění Kooperativa pojišťovna (1)práce

AUTO JAROV, s.r.o.19.2.2020 115563 AA6510000681

pojistná událost - odtah, náhradní vozidlo (1)práce

AUTO JAROV, s.r.o.19.2.2020 AA6510000681x

Pojistná událost (1)práce

AG Experts s.r.o.19.2.2020 0 AAFV20003696

poškození čelního skla (1)práce

Kooperativa pojišťovna a.s.3.3.2020 0 AA4202017051

pojistné plnění Koop. poj. (1)práce

goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.27.4.2020 121164 BB5110359053x1

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

USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (684)práce

Businesslease s.r.o.7.7.2020 115563 AA283282

haléřové vyrovnání (1)práce

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.10.8.2020 135742 BB5110398006

245/45R18 96Y SPT MAXX GT AO MFS (4)materiál

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


