Report vozidla - servis
SPZ / Vozidlo: 6AS5419

Audi A4 II quattro Combi

VIN: WAUZZZF43JA094346
Aktuálně najeto Km: 149990
Datum

Servis

31.5.2018

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.

práce

3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU 16,17") (4)

3.7.2018

Prokservis s.r.o.

práce

poškození zadní části vozidla (1)

3.7.2018

Prokservis s.r.o.

práce

zapůjčení náhradního vozidla (1)

14.9.2018

AXA pojišťovna a.s.

práce

pojistné plnění poj. AXA (1)

27.9.2018

Business Lease s.r.o.

práce

nelikvidní položky na Business Lease s.r.o. (1)

24.10.2018

Prokservis s.r.o.

materiál

AdBlue (20)
olejový filtr - OR (1)
vzduchový filtr - OR (1)
čistič brzd Wuerth (1)
chladící kapalina G13 (1)
servisní prohlídka (0,5)
olej motorový (5)
diagnostika závad. kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)
doplnění AdBlue (0,2)
servisní prohlídka (1,9)

práce

7.1.2019

Conti Trade Services s.r.o.

materiál

poškození pneumatik (1)

8.2.2019

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.

práce

Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)
3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU 16.17") (4)

6.5.2019

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.

materiál

Ventil osobní (2)
225/50R17 94V CONTIECOCONTACT 5 (2)
2B-BALÍK (komplet přezutí 17") (2)
3B-BALÍK (výměna SADAzaSADU-17",VAN) (2)
Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)

práce

6.5.2019

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.

práce

3B-BALÍK (výměna SADAzaSADU-17",VAN) (2)
2B-BALÍK (komplet přezutí 17") (2)

29.5.2019

Prokservis s.r.o.

materiál

čistič klimatizace Wuerth 400ml (1)
čidlo kontaktu - OR (1)
olej od aut. převodovky - OR (4)
olejový filtr - OR (1)
olej motorový Shell 0W30VW50700 (5)
AdBlue (15)

Stav Km
x

Číslo zakázky
BB5446002001

AA110180108

AA130180043

AA18.2006.0016958

AA234118

31848

BB110180205

x

BBD257019662

36678

BB5110176652

60217

BB5110246552

60217

BB5110246552ab

61747

BB110190143

Report vozidla - servis
materiál

práce

pasta na brzdy Ceramic (1)
palivový filtr - OR (1)
vzduchový filtr - OR (1)
kabinový filtr - OR (1)
zadní brzdové destičky - OR (1)
čidlo kontaktu - OR (1)
přední brzdové kotouče - OR (1)
čistič brzd Wuerth (1)
přední brzdové destičky - OR (1)
zadní brzdové destičky D+M (0,7)
doplnění AdBlue (0,2)
diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)
servisní prohlídka (2,9)
čištění klimatizace (0,5)
přední brzdové destičky D+M (1,1)

26.9.2019

Prokservis s.r.o.

práce

poškození přední masky (1)

8.10.2019

Prokservis s.r.o.

materiál
práce

AdBlue (23)
doplnění AdBlue (0,2)

31.10.2019

Kooperativa pojišťovna a.s.

práce

pojistné plnění Koop. (1)

15.11.2019

ÚAMK a.s.

práce

vyproštění (1)

19.11.2019

Tukas a.s.

práce

poškození pravé a spodní části vozidla (1)

13.12.2019

Prokservis s.r.o.

materiál

AdBlue (17)
olejový filtr - OR (1)
kabinový filtr - OR (1)
chladící kapalina G13 (0,5)
čistič brzd Wuerth (1)
olej motorový Shell 0W30 VW50700 (5)
vzduchový filtr - OR (1)
servisní prohlídka (2)
doplnění AdBlue (0,2)
diagnostika závad. kódování servisního intervau Bosch Esi (1)

práce

6.1.2020

Kooperativa pojišťovna a.s.

práce

pojistné plnění Koop. (1)

14.2.2020

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.

materiál

225/50R17 98H SP WI SPT 4D MS AO XL MFS (2)
Ventil osobní (2)
2B-BALÍK (komplet p?ezutí 17") (2)
Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)
3B-BALÍK (vým?na SADAzaSADU-17".VAN) (2)

práce

13.5.2020

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.

materiál

225/50R17 98Y SP SPORT 01 AO XL MFS (4)
Ventil osobní (4)
2B-BALÍK (komplet přezutí 17") (4)
USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (596)
čištění-MAZÁNÍ-DOTAŽENÍ – CHSP (4)
LIKVIDACE PNEU (4)

práce

x

AA110190253

84396

BB110190259

x

AA4192118621

AA2191400953

AA19295965

92520

BB110190342

AA4192139326

90258

BB5110321656

112243

BB5110368245

Report vozidla - servis
9.7.2020

Prokservis s.r.o.

materiál

čidlo kontaktu - OR (1)
olejový filtr - OR (1)
zadní brzdové destičky - OR (1)
palivový filtr - OR (1)
vzduchový filtr - OR (1)
kabinový filtr - OR (1)
olej do aut. Převodovky - OR (4)
přední brzdové destičky - OR (1)
čidlo kontaktu - OR (1)
čisitč brzd Wuerth (1)
pasta na brzdy Ceramic (1)
olej motorový Shell 0W30 VW50700 (5)
chladící kapalina G13 (0,5)
AdBlue (20)
mazací tuk - OR (0,05)
servisní prohlídka (2,9)
diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)
přední brzdové destičky D+M (0,7)
doplnění AdBlue (0,2)
zadní brzdové destičky D+M (0,7)

práce

9.11.2020

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.

materiál

Ventil osobní (4)
225/50R17 98V UG PERF + XL FP (4)
Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)
USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (696)
Uložení do skladu -bez poplatku (4)
ČIŠTĚNÍ-MAZÁNÍ-DOTAŽENÍ – CHSP (4)
2B-BALÍK (komplet přezutí 17") (4)

práce

122354

BB110200166

134430

BB5110432736

