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l Potvrzujt, Že jsem uvedené
, vozidlo pievza| v poiádku a
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pouztvanr  a  se  zarucnrml
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Servisnidoklad

posk),.tnutí záruky spIněny nebyIy, polÍčko proškrtněte'

Datum:

Pr"*d"*t

?o0

V.Íměna motorového oIeje

Použit motorovÝ o|e,j pro servisní interva|y QG1

5ervisní prohIidka

V1íměna brzdové kapaIiny

Dodatečně kaŽd'ich 30 000 km

Dodatečně kaŽd1Ích 60 000 km

Dodatečně každych 90 000 km

V1iměna zapaIovacích svíček

Vyměna vIoŽky vzduchového fiItru

V.i měna palivového fi|tru

V'|'měna ozubeného ňemene

Vyměna napínací k|adky ozubeného ňemene

Stav km: 49qo{
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Piiští servisni prohlídka:

Záruka mobilirya)

Razítko servisu Skoda

Stavkm: "2-Q ?Of

Datum: 2 /'!O-r09

(podIe toho, co nastane diíVe, resp. podIe ukazateIe servisních intervaI )

Prohlidku vrouedl. y'-1pt 6nt-?O lZ.V()
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Servisní dokIady

Serv i sn idok lad

posk'y'tnUtí ZárUky splněny neby|y, políčko proškrtněte'

Vt!'měna motorového oIeje

PouŽit motorovy oIej pro servisní interva|y QC1

Servisní proh|ídka

V'fměna brzdové kapaIiny

Dodatečně každych 30 000 km

Dodatečně kaŽd}'ch 60 000 km

Dodatečně kaŽdych 90 000 km

V1iměna zapaIovacích svíček

Vyměna v|oŽky vzduchového filtru

Vyměna paIivového íiItru

Vyměna ozubeného iemene

Vlměna napínaci  k ladky ozubeného ňemene
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(pod|e toho, co nastane diíve, resp. podle ukazate|e servisních intervaIrir)

Voarc /ou,-(tO
AUTocENTRUÍt,l
s.r.o.



Serv i snídok|ad

po5kytnUtí ŽárUky splněny neby|y, políčko proškrtněte'

Datum:

Pr"*d""t
LoLo Stav km 447o0

V měna motorového oleje

PouŽit motot'ov! o|ej pro servisní interva|y QG1

Servisni prohlidka /lrA0

V,ilměna brzdové kapaIiny

Dodatečně každ\ich ]q,000 km

Dodatečně každych 60 000 km

Dodatečně kaŽdych 90 000 km

Vyměna zapaIovacích svíček

V'i měna vIoŽky vzduchového fiItru

V17měna paIivového fiItru

Vyměna ozubeného iemene

Vyměna napínací k ladky ozubeného iemene
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Piíští servisní proh|ídka:

stavkm: _51?00
,",^, 3 f Lp4a

(podIe toho, co nastane dĚíVe, resP por]|e ukazateIe serv isních intervaIr])



Servisní dok|

Serv i sn idok lad

tr.
PouŽit motorovy oIej pro servisní interva|y aC1 E E

Servisníproh|ídka
$e

V'/měna brzdové kapaIiny

Dodatečně kaŽdych 30 000 km

Dodatečně kaŽdych 60 000 km

Dodatečně kaŽdych 90 000 km

V'|,měna zapaIovacích svíček

V. iměna v loŽky vzduchového f i I t ru

Vyměna paI ivového f i | tru

Vyměna ozubeného Ťemene

V'| 'měna napínací kIadky ozubeného iemene
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Razítko servisu Skoda

Datum: 4s1 3/42
(podIe toho, Co nastane dĚíve, resp'  podle ukazateIe serv isních intervaI )

AUTOCENTRUM
s.r,o.

posk!'tnutí zárUky SpIněny nebyly, políčko proškrtněte'
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Piíštl servisnI proh|.idkát. .

stavkm:r QO tt?-1-

Datum: ,,\\ - a1- - 1-O a!

(podIe toho. conastanťdŤíve, resp' podIe ukazateIe servisních interval11)
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Razítko servisu Škoda

14
ni-
I

5ervisní doklad

Vtomtopo|íčkupotvrdtezárukumobí|itypiiservisníproh|ídce,pokudbylysp|ně
poskytnutí záruky sp|něny neby|y, po|íčko proškrtněte.
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Servisnídoklad

Datum: Y. f , (/C/i,\

Provedeno:

Vti/měna motorového oleje

PouŽit motorov}i o|ej pro servisní intervaly QG1

Servisní proh|ídka

V měna brzdové kapa|iny

Dodatečně kaŽd}7ch 30 000 km

igr
Dodatečně kaŽd ch 60 O00 km

Dodatečně každ1ich 90 00O km

V'|,měna zapaIovacích svíček

V'iměna vložky vzduchového Íittru

V1iměna paIivového íiltru

V'!'měna ozubeného ňemene

Vlměna napínací k|adky ozubeného iemene

PĚíšti servisní proh|ídka:
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(podle toho, co nastane dňíve, resp. podIe ukazate|e serv isních intervaIr i )
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Ser.visnídokIad

Serv i sn idok lad

Duy- f3't,L7Ií
Provedeno:

VtÍměna motorového oIeje

Použit  motorov17 o|ej  pro serv isní interva|y QC1

Servis(i proh|ídka

V měnabrzdovékapa| iny

Dodatečně kaŽd ch 30 0OO km

Dodatečně kaŽdych 60 0Oo km

Dodatečně kaŽdych 90 000 km

Vyměna ZapaIovacich svíček

Vyměna v|ožky vzduchového f i | tru

Vyměna paI ivového f  i | t ru

V1iměna ozubeneho remene

V17měna napínací kIadky ozubeného Ěemene
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Stavkm: 4q nO

(podle toho, co nastane diíve, resp. podIe ukazateIe serv isních intervaI )

Záruka mobiI i tya)

Servlsní centrlJ:m
AUT0ťENTRUM ELÁN, s,r,o.
Teplice

r@*oilsoor

RazÍtko servisu Skoda Razítko serv isu Skoda

Piiští servisní proh|Ídka:

EKt'I''\

fi_ru )
\=/
LwBr

Vtomto poIičkU potvrdte záruku mobiIity pi,i servisní prohIidce
poskytnUlí ZárUky 5p{něny neby|y, po|íčko proŠkrtněte'

pokud by|y  spJněny podmínky pro  je]í  poskytnUtí .  Záruka mob i I i ty  p ia tí  do p i , íští  serv i sní  prohJídky '  Pokud podmínky pro


