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Dokumentace

Dokumentace pňedání vozidla

PÍedprodejní servis
Predání vozidla potvrdí razítkem autorizovany servis
Štoaa.

Dčíve neŽ Vám by|o Vaše vozidlo piedáno' proh|édIijsme je pod|e směrnic
Společnosti Skoda Auto tak, abyste by|i od prvních kilometrťr spokojeni.
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t - Razítko Servisu Škoda 1

/'3 07 &o6Datum

Piíští servisní proh|ídka:

Stav km: -/,Í-oa.:

Datum:

zateIe serviSních interval )



Servisní dok

Servisní doklad
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Provedeno:

Vfměna motorového o|eje

Použit motorov! o|ej pro proměn|ivé servisní
intervaly QG1

Servisní proh|ídka

Dodatečně

Každ,|ch 30 000 km

Každych 60 000 km

{r
Každ,lch 90 000 km

V!měna zapaIovacích svíček

V měna vloŽky vzduchového filtru

VÝměna paIivového fi|tru

V1iměna ozubeného iemene

VÝměna napínací k|adky ozubeného iemene

Stav km: 4s z:t
V!měna Iambda-sondy

Vlměna brzdové kapa|iny

Razítko servišu Škoda
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Pňíští servisní proh|ídka:

stav km: 3c 19 a
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Servisní dok|ad
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Provedeno:

Vfměna motorového o|eje

Dodatečně

KaŽdych 30 000 km

KaŽd!'ch 60 000 km

KaŽdych 90 000 km

VÝměna zapaIovacích svíček

VÝměna v|ožky vzduchového fi|tru

V!měna palivového fi|tru

Vlměna ozubeného Ťemene

Da tum:  Ť^40 .  z no . 7
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El E 
Vfměna |ambda-sondy

PouŽit motoro4Í o|ej pro proměn|ivé servisní 
tr E] Vlměna brzdové kapaliny

iÍrterva|y QG1

šervisni proh|ídka 
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Razítko servisu Škoda

Piíští servisní prbh|ídka:

stavkm: ft 
'/Vc:

Datum: /o. 1 D0 Ý
(pod|e toho, co nastane diíve, resp' pod|e ukazate|e servisních inter-
val )
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Vlměna napínací k|adky ozubeného Ťemene D ts



Servisní

Servisní doklad
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V!měna Iambda-sondy

Vfměna brzdové kapa|iny
PouŽit motorov! o|ej pro proměn|ivé servisní
intervaly QG1

Servisní prohlídka

Dodatečně

KaŽd,lch 30 000 km

KaŽdfch 60 000 km

Každych 90 000 km

V!měna zapaIovacích svíček

Vf měna vIoŽky vzduchového fiItru

V!měna palivového filtru

Vlměna ozubeného Ťemene

Vfměna napínací kladky ozubeného Ěemene

stavkm: 6/66(
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Servisní dok|ad

Provedeno:

Vlměna motorového o|eje

PouŽit motorovÝ o|ej pro proměn|ivé servisní
intervaly QG1

Servisní proh|ídka

Dodatečně

KaŽdlch 30 000 km

KaŽdlch 60 000 km

KaŽdlch 90 000 km

V}iměna zapaIovacích svíěek

V!měna v|oŽky vzduchového fiItru

Vf měna paIivového fi|tru

VÝměna ozubeného iemene

V}iměna napínací k|adky ozubeného Ěemene
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Servisní dok

Servisní doklad

Provedeno:

Vlměna motorového o|eje

PouŽit motorov1i olej pro proměn|ivé servisní
intervaly QG'l

Serv isní proh|ídka

Dodatečně

KaŽdyeh 30 000 km

KaŽd1ich 60 000 km

Každfch 90 000 km

VÝměna zapaIovacích sv iÓek

Vlměna vloŽky vzduchového fi|tru

Vf měna paI ivového f i l t ru

Vlměna ozubeného ňemene

VÝměna napínací k|adky ozubeného čemene

V1iměna lambda-sondy

Vf měna brzdové kapaIiny
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Servisní dok|ad

Provedeno:

V1iměna motorového o|eje

PouŽit motorovf olej pro proměnIiVé Servisní
intervaly QG1

Servisní proh|ídka

Dodatečně

KaŽdlch 30 000 km

KaŽdi1ch 60 000 km

KaŽdlch 90 000 km

V!měna zapaIovacích svíček

VÝměna vIoŽky vzduchového fiItru

V}iměna pa|ivového fi|tru

Vfměna ozubeného ňemene

Vlměna napínací k|adky ozubeného iemene
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V!měna Iambda.sondy

Vlměna brzdové kapaIiny
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tr
u
tr
tr
D
tr
U

ft
/Í966QL

^t,ToCEilTnUm ElÁN,
s.Í.o.
Teplice

@ nozzsoot
l

!



Servisní dok|ad

Servisní dokIad

Provedeno:

Vfměna motorového o|eje

PouŽit motorov! o|ej pro proměn|ivé servisní
intervaly QG1

Servisní prohI idka

Dodatečně

Každ,lch 30 000 km

{&aŽd1ich 60 0O0 km

Každlch 90 000 km

Vf měna zapaIovacích svíček

V měna vloŽky vzduchového fi|tru

V!měna paIivového ÍiItru

Vlměna ozubeného iemene

V!měna napínací k|adky ozubeného iemene
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V!měna lambda-sondy

Vfměna brzdové kapa|iny

PŤíští servisní proh|ídka:

stavkm: 42/6;,
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Servisní dok|ad

Datum' '7)  - z -zŤ
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Provedeno: st^rxm,4Z LTd
Vf měna motorového oleje

Použit motorov1i o|ej pro promén|iVé servisni
Inrervaty QG1

Servisní prohlídka

Dodatečně

Každ,lch 30 ooo km

Každ1ich 60 000 km

Každ'!1ch 90 ooo km

V17měna zapa|ovacích svíček

V!měna VIoŽky VzduchoVého fiIhu

V!měná paIivového fi|tru

Vfměna ozubeného iemene

V!měna napÍnací kladky ozubeného iemene

tr
tr
E

D
Ei
a
tr
tr
tr
tr
e

ft

tr
D

E
c
tr
e
tr
D
e
tr

VÝměna Iambda-sondy

V měna brzdové kapa|iny

Piíští servisní prohlídka:
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Servisní dok|ady

Servisní dok|ad

D?!lT: _24 , 47,1C_l.t Stav km u1o L(4

Provedeno:

Vlměna motorového o|eje

PouŽit motorov! o|ej pro proměnIivé servisní
intervaly QG'1

Servisní proh|ídka

Dodatečně

KaŽdfch 30 000 km

KaŽdfch 60 000 km

KaŽd1ich 90 000 km

Vf měna zapalovacích svíček

V!měna vIoŽky vzduchového fiItru

V!měna palivového fi|tru

V!měna ozubeného ťemene

Vfměna napínací k|adky ozubeného čemene
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V!měna Iambda-Sondy

Vlměna brzdové kapaIiny
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Servisni

Servisní doklad

š . Stav km

V!měna Iambda.sondy

Vfměna brzdové kapa|iny

Provedeno:

Vfměna motorového o|eje

PouŽit motorovÝ olej pro proměn|ivé servisní
intervaly QG1

Servisní proh|ídka

Dodatečně

KaŽdfch 30 000 km

KaŽdlch 60 000 km

KaŽdlch 90 000 km

VÝměna zapaIovacích svíček

V!měna vIoŽky vzduchového fi|tru

V1iměna paIivového filtru

Vlměna ozubeného ňemene

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

Proh|ídku proved|:
&. i "  . .  . x

/';* - ,
/ídli )
\\oe- ,y'

\=jŽ

5 :.,l.visní {t i]'ti.tli i,l

{ii1ffi"'* ELÁN,s,l,q
5ervice ^@Aq3z5OO3'@19'

Razítko servisu Šňd=á


