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0 k m
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KomPIetní Potvrzení

VIN Ťl'lBEL6NIl3E45]5]0l

RAPIDSPBAMB TD7N.6 M5F

2014,02-06

Proh||dkó s vymenou o|éj. (9rom.n|iva)

Ddt!ír Ž0]5.08-03

sÍěVkm 30444 km

ČisLo z.kézky

ProVedené dodětečné práce Ý/ F tr p|ěchovy. pyoV!

AUtoíDoVěný sefuisni pěrtneÍ ŠKoDA

sAMoHÝL MoToR ě's

to Tonáe Bět 642

76302 Ztin

Českárep!bIika

Ano (ěž do zobÍězení seNicel

Proh||dk. PredP.od€jni
20v-42-11

stáV km 0 knr

330970

Ukončen]snr lo lvy Z0]802'05

St.vkm 120000 KM

Auor zovany seÍVis.i pánneÍ Š|'0 DA

ZAKAZN CKE CENTRUM

Véděvě ( €m€nta 869

29360 M ědá BÓ eíav

České rep!b ka

ZólUkěmobiIity Ano (ěž do ,oblazení seNice)
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s.trán}a É. 1z2- Tabulky údržby

Seznam údržby @
Registrac€

F-ol;{r{o___l
s€rvisn{ poradce

t__l
Daium

trG8{--_l

RegistÍačni aačka

F-z6As, 
__-l

Stav kilometri

Prodejní typ

lNH13s4.l
MKB (Kód mot')

l.Ňď 
-l

GKB (Kód přev')

Fn l

VIN

@
Prod€jni typ

Číslo zakázky

324734

MPIO SPB AMB TD77l1.6

PÍohlídka s \.ýměnou oleje (proměn|ivá)

Pneumatiky v není odstrančno
poř '/provedeno v

VozidIo zevnitř

f
L
t.
L

ka2ateI s6ívisních intelva|ů: vynuIovánÍ

oUkačka: kontío|a Íunkce

]Přachový a pylový íihl: výměna v|ožky fi|rru . ) w |g

nl n I-t - l
vŽduchu v řezrťvnÍm ko|e nebo úo|nost (utěsňovací

:l_1_]rÚ3liedoll. kcmp.6co4 havarij.í sollpravy á .|"tt|m
žiteInosti utěsňovacího

!
-

pn€umati&a: kontlo|a stÁyu a stavu vzořIl.
namenánÍ hloubky přoíiIu

VozidIo zvenčí V odst laněno
po|. lp řoveoeno poř '

L
L
L:-

elnÍ osvět|ení . kontro|a Íunkc€: obrysoúá svět|a, potkávací
vět|a, dá|ková svět|a. m|hové svčt|ométv, ukazate|e směru

gdnÍ osvět|ení . kontro|a funkca: břzdová svět|a (tské 3.
dové svěl|o|' zadní svět|o' zpětný svět|omet' m|hové

oncové svět|o, osvět|3ní registrační značky, směrovky,
ná svět|a

e|nÍ sk|oI vizuá|nÍ kontro|a ooško26ní

g
_!l
_!l
!l

- - l
!

Voz id lo  odspodu

|Motořot.ý o|gj: vypuštěni nebo odsárí; výmčna otojového íi|tru I rl-'l
fI

! i
l

! l

abe|y od snímačů ABs: vizuální kontro|a poškozsní a

6dhÍ a Žadní brŽdovó ob|oženÍ: kontro|a tloušt'kv

https://portal.cpn.vwg/elsapro/elsaweb/ctrlMTMaintenaTableAction?pdntlanguage=cs-...3.8.2015



Tabulky údržby st ráďač.2z2

ak vzduchu v Dngumatikách všech 4 ko|: konÍro|a

avá přodní pnoumatika: kontro
aznamenání hIoubky pro'iIu

př6dní pnoumatika: kontro|a tavu a stavu vzořku'
am9nání hIoubky proÍiIu

zadní Dnsumatika: lontroIa vu a stavu vzorku,
ní h|oubky proÍi|u

ravá zadní pnoumatika: kontro|a vu a stavu vzorku,
aznam9nání hIoubky přof iIu

|D = Dodatečná práce na základě zvtáštního vyÚčtovánl

9 = VÍzuátní kontrola
v poř./provedeno = v pořádku nenÍ v poř. = nenl v pořádku, Íespektujte pokYnY p|o opEýy

odstftněno = závada bvla odstraněna

! Poznámka k údlžbě

/"4,s1
Datum/podpis (ploVádějící pracovník) Datum/podpis (výst(JpnÍ kontroIa}

D

!L
L !l

nl- l

nl
l

g
nl

:l

Motorový prostol
není

v odstranrinopor./přovooeno poÍ'

.-, I -., I:t"r
nl n l

I-|ď |A"
ina břzdovó kapa|iny, v závis|osti na opotřeboní ob|ož€nÍ: ! !

ontto|a

a íunkc6 zajišt'ovacího háku kapoty motoruI

umu|átor: konlloIa test € řom vAs 6161 nobo VAs 5o97A
mÍnečně postupujts pod|s dÍ|enská přÍřučk

vý o|€j: nap|nění; {po nap|něnÍ příp. dop|nit až ke
6 max.l' norma Vw 5o7 oo Množství náp|ně 4'3 |itřu

DokončoVací pÍáce

šební jízda E
!yp|nění přívěsku na zrcátko a zavěš€nÍ na vnitřnÍ zlcátko '

atÍ jen přo něktoró zsmě.

https://poÍtal.cpn.l'wýelsapro/elsaweb/ctr,MTMaintenaTableActíon?printlanguage=cs.''' 3'8.2015



váš ŠKoDA
Potvrzení Servisních ÚkonŮ

Di|ří potvÍzeni

ŤMBEL6NH]E45]530]

0znéČen]Ťyp! RAPID sPB AMB TOTJI],6 M5F

2014-02-06

Prch|idk. ' vyňéhou Ó|.l. (Prom.n|iE|

2417-43-22

89730 km

B800t7l

Provedeié dodatečné préce 7 Ftrp.achovyě pylory

/ V|oŽká íjhru vzduchu

r' 5eryis rymeny bÍzdove kěpd|iny
pÍovede.o ALJTo(oM spo|sÍ'o

TZeaovice362

75302Zlin

AutoÍzov.nýsérysníp.ÍtnersKoDA Ne
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