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5ervisní

Servisní doklad

Provedeno:

VÝměna motorového oIeje

PouŽit motoro\4; o|ej pro servisní interva|y Q61

Servisni proh|ídka

Kontro|a poškození |aku karoserieo/

V'fměna brzdové kapaIiny

Dodatečně kaŽd}'ch 30 000 km

Dodatečně kaŽd'ich 60 000 km

Dodatečně kaŽdych 90 000 km

Vyměna vložky vzduchového fiItru

Vyměna paI ivového ÍiItru

Vyměna ozubeného iemene

Vyměna napínací k ladky ozubeného Ťemene
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PŤíšti servisni proh|ídka:

Stav km:

Datum:

(podIe toho, co nastane diíve, resp'  podIe ukazatele serv isních interva|Ů)

AUTOS, spol. s r.o.

@ norzzesE š|íodaServlceo
ll

KunšEt
@ mszzesr

,r .,1-1 /o te ,1<' . eQ

záruky spIněny neby|y, po|Íčko proškrtněte'

Potvrdte neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resP' piipadné ZáVady ZaZnamenejte - strana 19, ,,KontroIa antikoroŽní ochrany karoserie,'



Servisní doklad

Datum:, 4(.]4'?íl0 s tavkm: 2q qqL
Provedeno:

Vt|měna motorového oIeje

PouŽit motoror4i o|ej pro servisní interva|y QG1

Servisní proh|ídka

KontroIa poškození |aku karoserieb)

Vt|měna bndové kapaliny

Dodatečně kaŽdÍ/ch 30 o00 km

Dodatečně kaŽd'Ích 60 oo0 km

Dodatečně kaŽd ch 90 00o km

V měna v|oŽky vzduchového filtru
{

Vlměna paIivového fi|tru

V'/měna ozubeného iemene

V'/měna napínací k|adky ozubeného ňemene
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Proh|ídku proved|:

Razítko servisu Škoda

*uo,

Bostmkp Z
@oeff ih

PŤíšti servisni prohIidka:

stavkm: 4i lr lL

oatun:44/V9-(l

(pod|e toho, co nastane dríVe, resp. pod|e ukazate|e servisních intervaI )

Záruka mobiIitya/

Razítko servisu Škoda
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",l.i,T;:ffi!:!"f"tsy'.,:|Ť1ť#'Tfl1lY.::''ervisníproh|ídce'Pokudby|ysp|něnypodmínkyprojejíPoskytnutí.Zárukamobi|ityotu.,aoo..uffi
D) fotvrdteneporušenostantikorozníochranykaroserie,resp.piípadnézávadyzaznamenejte>strana21,,,Kontrolaantikorozníochranykaroserie,,
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Servisni doklad

",:,:f,:ffi!:i'J""#'',:i".íiiťlili1li,J.::iseruisniProh|ídce,Pokudby|ysp|něnypodmínkyProjejípo'
D,) Potvrdte neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. piípadné závady zaznamenejte = stlana 23. 

"Kontro|a antikorozní ochÍanV karoserie,,
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Datum: .í. s.' e,š41
Provedeno: ,i
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vÝměna motorového o|eje

PouŽit motorovr/ o|ej pro servisní interva|y QC1

Servisni proh|ídká

Kontro|a poškození |aku karoserieb)

V'fměna brzdové kapaIiny

Dodatečně kaŽd}ich 30 o0o km

Dodatečně kaŽd'Ích 60 0oo km

Dodatečně kaŽd}ich 90 0oo km

Vlměna v|oŽky vzduchového fi|tru

V17měna paIivového fi|tru

V měna ozubeného iemene

V'Íměna napínací k|adky ozubeného ňemene

PŤíští servisní prohlídka:

S t a v km:  Q  O j@*

Datum: Sl2_p 42

(podIe toho, co nastane dňíve, resp. pod|e ukazate|e servisních intervaI )

AUTOSP|OLs.ao.

<E Á62{6ó s'..4"s"**'

AIITOSPToL s.r.o.

Boskovlce
A0228606 škodaservtcď
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Servisnidoklad

a)

b)

Vtomtopo|íčkuPotVrďtezárukumobi|itypiiserisníproh|Íd5e'pq|qJd.bytysplněn
záruky spIněny neby|y, poIičko proškrtněte.
Potvrďte neporušenost antikoÍoznÍ ochíany karoserie, resp. pŤípadné závady zaznameneite - strana 27' "Kontro|a antikorozní ochrany karoserie.,.
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Datum: ( "?.<Óíz-. stavkm: a+ O<1

PouŽit motoro\^i o|ej pro servisní intervaly QG1 tr

Servisniprohlídka B

Kontro|a poškození |aku karoserieb) E

\r' měna brzdové kapaliny tr

Dodatečně kaŽd ,ch 30 ooo km D

Dodatečně kaŽd ch 60 000 km tr

Dodatečně kaŽdrich 90 000 km D

V1iměna Vložkyvzduchového fi|tru u

V měna pa|ivového fi|tru u

V měna ozubeného čemene 
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PĚíští servisní prohlídka:

stavkm: fa 9R!

Datum: Ll2,O1

(pod|e toho, co nastane diíve, resp' podle ukazate|e servisních i

Záruka mobi|itya,

3@s AUTOSPOLs.r.o.
Á , Boslov|ce

\t
servlce @eOzs6o6

Razitko servisu Škoda



Servisní dok|ad

íi$:{!l$"ť""ňťi:"ÍtťJ;#.1?iilY.piiservisníproh|ldc-*Potvrd.te neporuŠenost antikorozní ochrany karoserie, resp. piíPadné záVady zaznamenejte + strana 29.,,Kontro|a antikorozní ochranY karoserie,,
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Vfměna motorového o|eje Eo Proh|ídku proved|:

Razítko servisu Škoda

PouŽit motoroqí o|ej pro servisní interva|y Q61 o tsl

5ervisni proh|ídka

Kontro|a poškození |aku karoseríeb)

Vlměna bzdové kapatiny

Dodatečně kaŽd.i/ch 30 oo0 km

Dodatečně kaŽd.'ch 60 ooo km

Dodatečně kaŽd1ich 90 o00 km

V1iměna v|oŽky vzduchového fi|tru

V1iměna paIivoviho filtru

V1iměna ozubeného iemene

V měna napínací k|adky ozubeného iemene
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Piíští servisní proh|ídka:

Stavkm: qť 7ť.

Datum: 6

(podIe toho, co nastane diíve, resp. podIe ukazateIe servisních

Í



Servisnidoklad

VtomtoPo|iČkupotvrdtezárkumobilitypŤiseNi5nÍproh|ídce,pokudby|ysplněnypodmínkyprojejiposkytnUtí.Zárukamobi|ip|atídop
záruky sp|něny nebyly, políčko píoŠkrtněte.
Potvrdte neporuŠenost antikorozní ochrany karoserie, resp. piípadné závady zaznamenejte .+ strana ]1, "Kontro|a antikorozní ochrany karoserie..
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Provedeno:

vÝ'měna motorového o|eje

PouŽit motorov}' oIej pro servisní interva|y Qc1

Servisní prohlídka

KontroIa poškození |aku karoserieb)

Vlměna bndové kapa|iny

DodateČně kaŽd'ich 30 000 km

Dodatečně kaŽdllch 60 000 km

Dodatečně kaŽd.ich 90 ooo km

V měna v|oŽky vzduchového filtru

V'/měna paIivového fi|tru

VÝměna ozubeného ňemene

\^iměna napínací kIadky ozubeného iemene
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(podIe toho, co nastane dŤíVe, resp' podIe ukazatele servisních



Servisní doklad

b) Potvrďte neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. piípadné záVady zaznamenejte + strana 33, ,,KontroIa antikoÍozní ochranv karoserie,,
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V!'měna motorového o|eje

Použit motoror4i olej pro servisní intervaly QG1

5ervisní prohlídka

KontroIa poškození |aku karoserieb)

V'|měna brzdové kapaIiny

Dodatečně kaŽd1ich 30 o00 km

Dodatečně každr/ch 60 o00 km

Dodatečně každlÍch 90 oo0 km

V./měna v|ožky vzduchového Íi|tru

V1iměna paIivového ÍiItru

V./měna ozubeného iemene

V1iměna napínací kIadky ozubeného iemene

e;
a
u
Ť

B
tr
tr
c
u
u
B
c

s
b
s
N
ts
É

PŤíšti servisni prohlídka:

Stav km:

Datum:
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(podIe toho, co nastane diíve, resp. podIe ukazateIe servisních
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