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i  Potvrzuji , Že jsem uvedené j
vozid|o pievza| v poťádku a :
Že jsem by| seznámen se
správnlm zprlsobem jeho
pouŽívání  a  se  zá ručními
podmínkami.
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(viz,,Údaje o majite|i'. str. .1)$
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Dokumentace
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t *
ti-

Dokumentace pÍed

PŤedprodejní servis

Tataservisní kníŽka je plotnÓ pro vozidla octovia.

PŤedání vozidIa potvrdí razítkem autorizovanlÍ servis Škoda.
'DŤíve neŽ Váin by|o Vaše vozidlo piedáno, proh|éd|i jsme je pod|e směrnic
spoíečnosti$oda Auto tak, abyste byli od prvních kiIometrrl spokojeni.

Borského {
; b26435

Razítko servisu Škoda

.L. ' l .  
lecÝ

Pňíští servisní prohlidka:

Stav km: /{oaě
Datum: 7

(podIe toho, co nastane diíVe, resp. podIe ukaza-
te|e servisních intervalrl)



\n
Serv i snídok lad

posk}.tnUtí zárUky spIněny neby|y, Po|íčko proškrtněte.

I

Provedeno:

VtÍměna motorového oIeje

PouŽit motoro4i o|ej pro servisníinterva|y QC1

Servisní proh|ídka

Vt|měna brzdové kapaIiny

Dodatečně kaŽd}'ch 30 000 km
í"

Dodatečně kaŽd}'ch 60 000 km

Dodatečně kaŽd1ich 90 000 km

V!měna zapaIovacích svíček

V'i měna vIoŽky vzduchového íi|tru

V1iměna paIivového fiItru

V1iměna ozubeného Ěemene

V17měna napínací k|adky ozubeného iemene

Proh|ídku provedI

Autoretitrunr ROS, a.s. 1f . ,,

Brno
(.ť:.Ď Ao124lgs šltednSqrvice@

Razítko servisu Skoda
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(pod|e toho, co nastane diíve, resp. pod|e ukazatele serv isních interva|r])
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Provedeno:

V'Íměna motorového oleje

PouŽit motorov1i o|ej pro servisní interva|y Qc1

Servisní prohlídka

V'/měna brzdové kapaIiny

Dodatečně každych 30 000 krn

Dodatečně kaŽd'ích 60 000 km

DodateČně kaŽd}ich 90 000 km

Vjiměna zapaIovacích svíček

V'!'měna v|oŽky vzduchového Íi|tru

V1iměna paIivového filtru

V1iměna ozubeného iemene

V měna napínací kladky ozubeného Ěemene

;i.
trN
Ntr
Bn
Btr
trts
trts
trts
Dts
Bts
uts
DĚ

oGteÁus
(pod|e toho, co nastane dňíve, resp. pod|e ukazate|e servisních interval )

$Í;cé'ic."'',;...

Autocentrurn ROS, a.s. 
-lat-;j

@ eo+zltgs š&odaSs*vit:

d/
Servisní doklad

poskytnutí zárUky spInény neby|y, po|íčko pÍoŠkrtněte'
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Servisnídoklad

poskytnutí záruky splněny nebyIy, políčko proškrtněte.

Provedeno:

V'f měna motorového oleje

PouŽitŤnotorovÝ o|ej pro servisní interva|y Qcl

Servisní proh|ídka

Vt'měna brzdové kapaIiny

Dodatečně kaŽďjich ]0 000 km

Dodatečně kaŽd ,ch 60 00O km

Dodatečně kaŽd./ch 90 000 km

V17měna zapaIovacích svíček

Vyměna vIoŽky vzduchového ÍiItru

Vti měna paIivového Íi|tru

V měna ozubeného iemene

V měna napínací k ladky ozubeného iemene

stavkm: 6t- O, O
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(podle toho, co nastane dňíve, resp. podIe ukazate|e servisních interva|ťr)

Autocentrum RoS, a.s,

Brno
Autocentrum llGS, a.s.

Brno

@ norz+r



Datum: o14 ? ťr:
Provedeno:

V měna motorového o|eje

PouŽit motorow o|ej pro servisni interva|y QCl

Servisni prohlidka

Vli'měna'brzdové kapaIiny

Dodatečně kaŽd|ch 30 000 km
$ri

Dodatečně kaŽd'ich 60 000 km

Dodatečně kaŽd1ich 90 000 km

V!měna zapaIovacích svíček

Vyměna vIožky vzduchového fi|tru
_  . I  c -

Vyměna palivového fiItru

Vyměna ozubeného iemene

Vyměna napínací k|adky ozubeného iemene

H.
trE
@tr
trB
trts
Etr
trB
trE
EE
EE
uts
EB

PĚíšti servisní prohIidka

Stav km:

Datum:

Záruka mobiIitya)

la (7r

(podIe toho, co nastane diíve'  resp. podIe ukazate|e serv isních intervaIr])

Autocentrum ROS, a.s.

Servisní doklady
rY(

ServisnÍ

Servisní doklad

posk}'tnutí zárUky spIněny neby|y, po|íčko proškrtněte'
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Serv i sn idok lad
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Provedeno:
stuul.'. ďolzL

vtÍměna motorového oIeje

PouŽit motorov! olej pro servisní íntervaly QC1

5ervisní prohlídka

V'/měna brzdové kapatiny

Dodatečně kaŽd)'ch 30 0o0 km

Dodatečně kaŽd\ich 60 00o km

Dodatečně každrich 90 0OO km

V1iměna zapaIovacích svíček

V měna vIoŽkyvzduchového fi|tru

V'/'měna palivového Íiltru

V měna ozubeného iemene

Vilměna napínací k|adky ozubeného Ěemene

-; ;

trtr
Btr
Etr
tsU
Dtr
tstr
Btr
Etr
EO
tra
tra

Záruka mobiIitya)

t
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lenfuill
R0$

Razítko servisu Škoda

Piíští servísní proh|ídka:

st* k', >c u ta )c. [+L
Datum: oqí&)lJ

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

seÍv!



Servisní dokíad

Provedenq-.
Stav kml

V}iměna motorového oleje
ano ne tr
trCruUZtt fi)otorovv nt-; ̂ -^., v!ÝJ PIO servisni intervaiV or't i{' * ' r  vu l  i JServisní proh|ídka

V1iměna brzdové kapalíny 
tr tr

Dodatečně kaŽd)ich ]0 00O krn 
p c

Dodatečně každych 60 000 km : ."i,,n . - \ /

Dodatečně l.aŽd 'ch 90 o00 km -' 
':

Vyměna zapaiovacích svíiek 
U qr

/Ýměn,,s^'t a ry

ffi;"::;:.^"'-' . ď 
Piíštíservisníproh|idka: *?\.',*i (4:.*u>c*{**
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Razítko servisu Skoda
Razítko servísu Skoda
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Serv i snídok lad A''0Ž1p)V 4 CV-Lrro2o

poskytnUtí ZárUky spIněny neby|y, poIičko proškrtněte'

sr.o

I
I
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I
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!""'. lE na. ffifi
Provedeno: ano ne

VtÍměna motorového o|ej" tr 
x

PouŽiI motorovy o|ej pro servisní interva|y QC1 E v
n a.t LŮ,1,|,, r}c a ,
,Sérvisni 

proh|ídka Y(c V 
F E

V'/měna bndové kapa|in' 
F. 

D

Dodatečně každ'ich ]o 000 k. tr 
F

Dodatečně kaŽdÝch 60 000 km tr 
'v

I

Dodatečně kaŽd\ich 90 oo0 km D 
x.

V,|,měna zapa|ovacích svíček tr 
.fl

Vlměnav|ožkyvzduchovéhoíi|tru tr y

V17měna pa|ivového fi|tru . 
"y

Proh|ídku proved|:

sRCEA

ffi iltl,::onsPotsy
ffi g,*W

Razítko servisu Skoda

V17měna ozubeného Ťemene E 
Y

V17měna napínací kladky ozubeného iemene tr

b l't LÍ,d/--fuj-/,

/5?,qUJ

(podIe toho, co nastane dĚíve, resp' podle ukazate|e servisních intervaIri)

Razítko servÍsu Škoda



Servisní doklad
\ t ' . r \ r ;
\\)l*.^ ě*^*\acr. < e\.)

A(nAA

@ NEVECOM spot, s r.o.
K lad  no

řj

Posk},tnUtí zárUky spIněny neby|y, po|íčko proškrtněte.

Stav km:

Provedeno:

V'f měna motorového oIeje

Použit motorov o|ej pro servisní interva|y QC1

Servisní prohIidka

VtÍměna brzdové kapaIiny

Dodatečně kaŽdych ]0 000 km

Dodatečně každych 60 000 km

Dodatečně každ'ích 90 000 km

V17měna zapaIovacích svíček

V měna v|ožky vzduchového íi|tru

V měna pa| ivovéhof i l t ru

V měna ozubeného ňemene

Vt i  měna napínací k|adky ozubeného iemene

x"n
E-tr
trK
trx
EX
trP
trX
trP
nE
trE
trB
BE

Záruka mobiIitya)

Razítko servisu Skoda

Pňíští servisni prohIidka:

Stav km:

Datum:

(podle toho, co nastane dňíVe, resp' podIe ukazate|e servisních intervaIrj)



Serv i sn idok lad

V tomto po|íčkU
poskytnUtí záruky spIněny neby|y, políČko proškrtněte.

Y
Provedeno:

Vf měna motorového oleje

PouŽit  motorov o|ej  pro serv isní interva|y QG1

V!'měna brzdové kapaIiny

Dodatečně každ\ich ]0 000 km

Dodatečně kaŽdych 60 000 km

Dodatečně kaŽdÝch 90 000 km

V'|'měna zapaIovacích svíček

V'!'měna vIožky vzduchového fiItru

V'i měna paIivového fi|tru

Vyměna ozubeného Ěemene

Vyměna napínací k ladky ozubeného ňemene

th rut, 4 + (, ?YI)

(podIe toho, co nastane dríVe, resp. podIe ukazatele servisních intervaI )
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Nu
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trF
trtr
trtr
trtr
trQ
utr
trtr
trc
trE

Proh|ídku proved|:

i{EVECOM spol. s r.o"
Kladno

@aozzsazs

Razítko servisu Skoda
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Záruka mobiIitya)

9 ť'5!i!o''o"'.'''o'
,i.e G.bnnzgazg



Servisní doklad

Vtomtopo|íčkUpotvrdtezárukumobilirpriserVisníProh|ídce,pokudbylysp
poskytnutí záruky spIněny neby|y, po|íčko proškrtněte.

Datum: í. 3 -?o?? Stavkm:. 47 3"t7
Provedeno:

V'f měna motorového oleje

PouŽit motorovÝ o|ej pro servisní interva|y Qc1
' " t t . - : " .

Servisníprolrííilka daa

Vfměna bÉlové kapaliny

Dodatečně kazdvch rb ooo km
É

Dodatečně kaŽd'ich 60 000 km

Dodatečně každr/ch 90 000 km

Vt|'měna zapaIovacích svíček

V.iměna v|oŽky vzduchového fi|tru

V'i'měna paIivového fiItru

V1iměna ozubeného iemene

Vt|měna napínací k|adky ozubeného iemene

; ;

EIB
EID
Ettr
DB
utr
tstr
tr6
Etr
Btr
trB
trts

PŤíští servisní proh|ídka:

Stav km:

Datum:

p,t t/ké2pŽ.'é<^

?8I zs*

? . ? . z o / 9

(pod|e toho, co nastane dŤíve, resp. pod|e ukazate|e servisních interva|11)

ilElíEG0M spct.,
Kt$to

/@ntzt n
,r'

n{&6nsPol'sno'
KÍadno

@noszs62s

Razítko servisu Škoda
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