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Úda.;e o vozidle
Datum pievzetí vozidIa:

Identif ikační číslo vozidIa
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Potvrzuji, že jsem uvedené
vozid|o pĚevza| v poĚádku a že
jsem by| seznámen se správ-
n1im zpťrsobem jeho pouŽívání
a se záručními podmínkami.

Podpis kupujíciho (viz ,,Údaje
o majite|i'' stÍ. 2)



Dokumentace pŤedáni vozidIa

Dokumentáce pĚedání vozid!a

PÍedprodejní servis ProdIoužená záruka

Toto Servisní knížko je plotnÓ pro vozidlo Cítigo, Fabio, Roomster,
Praktik, Octovio, Octovio Tour, Superb o Yeti.

PÍedání vozidla potvidí razítkem smluvní obchodník ŠKoDA'

DŤive než Vám bylo Vaše vozidIo pŤedáno, prohlédIi  jsmeje podIe směrnic společ.
nosti ŠKoDA Auto tak, abyste by|i od prvních kilometrťr spokojeni.
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ProdIouženou záÍUkU Dotvrdí razítkem smIuvní obchodník ŠKoDA.
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Te l . :  381 2O9 121-3

Razítko smIuVního obchodníka ŠKoDA

Potvrzení prodIoužené záruky s limitem
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Pratnostod: Z"Lt -1A'/1

PÍedprodejní proh|ídka:

AUTI\ TABOR spoi. s r '"o.
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MÓÓ|cká .}oa3' 3$ 02 TátJoí
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Razítko smIUVního obchodníka ŠKoDA

Datum: L \ LO4L

Príští servisni proh|ídka: Stav kml 0 L e Uívq }ÍqTELLí
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Servisní dokIady

Servisní dok|ad

Datum: ?7 - ? 073 Stav km:
Provedeno:

Vlměna motorového oIeje

2a -z

Prohlídku provedl:

Razítko seÍViSU ŠKoDA
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Záruka mobiIitya)

RAZ ITKO  SETV ISU  >KUUA

Použit motorov o|ej pro servisní interva|y QG1

Intbekční servis

Intervalov 'serv is

KontroIa poškození laku karoserieb)

V1fměna brzdové kapaIiny

Dodatečně každ1i ch 60 000 km nebo 4 roky

V17měna paIivového fi|tru

V1iměna zapaIovacích svíček

V1|.měna v|ožky vzduchového fi|tru

V1|'měna oIeje a oIejového fi|tru v automatické
pÍevodovce DSG

V 'měna ozubeného iemene

V; iměna napínací k|adky ozubeného Ťemene
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Piíští servisní proh|ídka:

Stav km:

Datum: /-,/ 2o 7 ;
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(podIe toho, co nastane dĚíve, resp' pod|e ukazateIe servisních intervaIr3)
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neby|y, po|íčko prošk|tněte'

Potv|dte nepo|Ušenost ant ikorozní ochrany karoserie, resp' piíptsdné záVady zaznamenejte =strana 22, Kontrola ant iko|ozní ochrany karoserie '



Servisní dok|ady

5ervisní dokIad

4 - - 77  ^  /a<)  s tavkm:
Provedeno:

Vlměna motorového o|eje

PouŽit motorov)i olej pro servisní interva|y QG1

Inspekční servis

Intervalovli'servis

KontroIa poškození laku karoser ieb)

V1|měna brzdové kapaIippt

Dodatečně každ ch 60 000 km nebo 4 roky

V1iměna paIivového fi|tru

Vf měna zapalovacích svíček

V 'měna v ložky vzduchového f i | tru

V měna o|eje a o|ejového f i | tru V automat ické
pievodovce DSG

V měna ozubeného remene

V1iměna napínací k|adky ozubeného iemene

Proh|ídku proved|:

Razítko serv isu SK0DA

záruka mobi l i tya)

Razítko serv isu ŠKODA
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Pňíští servisní proh|ídka:

/'> -'
Stav km: "/ U ./ O {-)

(podIe toho, co nastane diíve, resp'  podIe ukazateIe serv isních interva|ťr)

nebyly, po|íčko p|oškrtněte'

Potvrdte neporušenost ant ikorozni ochrany karoserie '  resp' prípadné závady zaznamene]te +strana 24' Kontrola ant iko|ozní ochranv karoserie.
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Provedeno:

Vfměna motoroVého oleje

Použit motorov;i o|ej pro servisní intervaly QG1

Inspekční servis

lntervatoÚf servis

KontroIa poškoZení |aku karoser ieb)
í.

V;/měna brzdové kapaIiny

Dodatečně každ ch 60 000 km nebo 4 roky

V1/ména paIivového filtru

V1iměna zapaIovacích svíček

V;Íměna v|ožky vzduchového fi|tru

V1!'měna oleje a oIejového filtru v automatické
pievodovce DSG

V1yměna ozubeného Íemene

Vfměna napínací k ladky ozubeného iemene
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Razítko SeÍVisU ŠKoDA

Záruka mobiIitya)

RazI tKo serVIsu  >ÁUUA

sravkm: a) a Z/.')
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neby|y, po|íčko p|oškrtněte'
b) Potvrdte neporušenost antikorozní ochrany karoserie. resp' piípadné záVady zaznamenejte = st|ana 26, KontroIa antikorozní ochrany karoserie'
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Servisni doklady

Servisní doklad
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Datum: 47. 42, q0tc-
Provedeno: )i.

VÝměna motorového oleje 
.i:;

Stav km: 4Zoq??

Použit motororn./ o|ej pro servisní interva|y QG1

Inspekčni servis

Intervalov'.fservis l,','

',,.'..1Í].
KontroIa poškození |akŮ .kárgserieb)

V;fměna brzdové kapa|iny. '

;. :.
oodatečně každ ch 60.0o6..km nebo 4 roky

'., tvymena pailvoveno Tiltru

V!měna zapaIovacích svíček

V měna v|ožky vzduchového fi|tru

Vfměna oleje a o|ejového fi|tru V automatické
pĚevodovce DsG

Vlměna ozubeného iemene

V1/měna napínací k|adky ozubeného Ťemene
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PŤíšti servisní proh|ídka:

(podIe toho, co nastane dŤíve, resp. podIe ukazateIe servisních intervalr])
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Razítko servisU ŠKoDA

neby|y, políčko proškrtněte.

Potvrdte nepoÍUšenost antikoÍozní ochrany karoserie, resp. piípadné zévady zaznamenejte +strana 28, Kontro|a antikorozní ochrany karoserie.


