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Udaje o vozidle
í

Datum pňevzetí vozid|a:

Šropn AUTo a's.
Zákaznické centrurR (l 6)
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Identif ikaČní čís|o vozidIa

Popis typu

Pňevodovka/|ak/interiér/vykon mo-
toru/motor f i ! l  , . l ] s . | . : | t  J t ů t . . .
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Potvrzu j i ,  Že  j sem uvedené
vozid|o pievzaI v poĚádku a Že
jsem by| seznámen se správ-
n17m zpťtsobem jeho pouŽíván'
a se záručními podmínkami.

Podpis kupujícího (viz,,Údaje o
majitel i" str. 1)



Servisní

Serv i snídok lad

2 5 -11':tlil

Provedeno:

Vt/měna motorového oIeje

Použit motoro4' olej pro servisní interva|y Qc1

5ervisni proh|ídka

Kontro|a poškození |aku karoser ieb)

V.Íměna brzdové kapaliny

Dodatečně kaŽdÝch ]o o00 km

Dodatečně každ}'ch 60 oOO km

Dodatečně kaŽd17ch 90 0O0 km

V1iměna vIoŽky vzduchového f  i | t ru

Vtiměna paIivového fiItru

Vty'měna ozubeného Ěemene

VÝměna napínací k|adky ozubeného iemene
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PiíštÍ servisni prohIidka:

Stav km:

Datum:

3o š(2O

/^ \2- 13
(podIe toho, co nastane diíve, resp, podIe ukazate|e serv isních intervaI11)

Proh|ídku proved|:
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Razítko servisu Škoda

Záruka mobiIitya)

Razítko servisu Skoda

D)

záruky spIněny nebyly, poličko proškrtněte'
PotVrdte n eporU šenost a nti koroZn í och rany ka roseri e, resp' pŤípadné závady zazn a menejte + stra n a 19, ,, Kontrola a nli ko rozn í och ra nv ka roseri e,,
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5ervisní dok|ad

28 -n- nn ,/2,/5,2

15

Prohl idku provedl:

šr<orA
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Service

Razítko servisu Skoda

Provedeno:

Vti/měna motorového oIeje

PouŽit motorov1i o|ej pro servisní interva|y QC1

5ervisni proh|ídka

KontroIa poškození |aku karoserieb)

V. měna brzdové kapaliny

Dodatečně kaŽdych 30 000 krr.

Dodatečně každ'ich 60 000 km

Dodatečně kaŽd'ich 90 000 km

V17měna vIoŽky vzduchového fiItru

Vyměna paIivového Íiltru

V měna ozubeného Ťemene

Vyměna napínací k|adky ozubeného iemene
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Záruka mobiIitya)

Razítko servisu Škoda

/5/Ó7
// /21,3

Piíští servisní proh|ídka:

Stav km:

Datum:

(podle toho, co nastane dríVe, resp'  podIe ukazateIe serv isnich intervalŮ)

záruky spIněny neby|y, poIičko proŠkrtněte'
Potvrdte neporUšeno5t antikoroZní oChrany karoserie, resp' piipadné závady zaznamenejte - strana 21. ,,KontroIa antikorozní ochrany karoserie,,'



Servisní

Servisní doklad

22 -01- 751t, stavkm: 44 63"
Provedeno:

Vt!'měna motorového oIeje

PouŽit motorovr|'o|ej pro servisní interva|y QG1

5ervísní prohlídka

Kontrola poškození |aku karoserieb)

V.f měna brzdové kapaliny

Dodatečně kaŽd1ich ]0 000 km

Dodatečně kaŽd}ich 60 000 km

Dodatečně kaŽd}'ch 90 000 km

V'iměna vložky vzduchového Íiltru

V 'měna pa| ivového f i l t ru

V'y'měna ozubeného Ťemene

V1iměna napínací k ladky ozubeného iemene
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Piiští servisní prohIidka:

Stavkm: ,?eS?

oarum: z/e 2. Z ?aZ{

(podle toho, co nastane dňíve. resp. podle ukazate|e servisních interva|Ů)

Líberec .l5

a)

D)

záruky spIněny neby|y, po|íčko proškrtněte.
Potvrdle neporuŠenost antikorozní ochrany karoserie, resp. prípadné záVady zaznamenejte - strana 2J, ,,KontroIa antikorozní ochrany karoserie,,'
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D9 obrÓzku oznaČte poŠkoz"#
vyménu. lzené díly, které vyžadujíoprovu, resD)'

Obr 4 Karoserie

Závada zjištěna
1!:
c

\
U

P o d rob nÝ p o pi s zjisi*1i.r-r,.iuu a.

Čez e z.-.r,z.'ě2,2

,"y" -@
Razitko servisuJkodi

íŠ:::i''4i' 
poapi'"',t' -1")Jyl

il:::::" 
s rozsahem poŠkozeni antiko-zní ochrany karose' ie a nutno.t ,  opravy.

Podpis zákazníka



5ervisní dok|ad

-t-a-ffi| ío +{Í
Provedeno:

VÝměna motorového oleje

PouŽit motorov}i o|ej pro servisní interva|y QGl

Servisní proh|ídka

KontroIa poškození |aku karoserieb)

V}'měna brzdové kapaIiny

Dodatečně kaŽd'i,ch 30 000 km

Dodatečně každ ch 60 000 km

Dodatečně kaŽdych 90 o00 km

V měna v|oŽky vzduchového Íi|tru

V!měna paIivového f i|tru

Vt|'měna ozubeného iemene

V1iměna napínací k|adky ozubeného Ěemene
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Piíští servisní proh|ídka:

Stav km:

Datum:

,( T

(podIe toho, co nastane diíVe, resp' podIe ukazatele servisních interval )

Proh|ídku proved|.

šK6DA

@
$crvlsc

Zdeněk Kučera
- AUTOSPORT
Liberec l5
rEĎ aosreeEl

Razítko servisu Škoda Razítko servisu Škoda

záruky spIněny nebyly, po|íČko píoškrtněte'
PotVrdle neporUšenost antikorozni ochrany karoserie, reSp' prípadné záVady Zaznamenejte > strana 25, ,,KontroIa antjkoÍoZní ochranV karoserie,,.



5ervisní

Servisnídoklad

parum: l0- tZ-2015 s tavkm:  V3  877
Provedeno:

VtÍměna motorového oIeje

PouŽit motoro\4' o|ej pro servisní interva|y QG1

Servisní proh|ídka

KontroIa poškození laku karoserieb)

V!'měna brzdové kapaIiny

Dodatečně kaŽdi/ch ]o 000 km

Dodatečně každÍ/ch 60 o0O km

Dodatečně kaŽdÍ/ch 90 00o km

V1iměna vIožky vzduchového filtru

Vtiměna paIivového fiItru

V měna ozubeného iemene

V1iměna napínací k|adky ozubeného Ťemene

il;
DB
EIB
ED
trtr
Dts
uEl
Dts
trts
trEl
trEl
BW

PÍÍští servisní proh|ídka:

Záruka mobiIitya)

Razitko servisu Škoda

stu,um,8g B7v
Datum: ./á .r 

"?z6
(pod|e toho, co nastane dríVe, resp. podle ukazate|e servisních intervaIr])

Proh|ídku proved|:

Zceněk Kučera
. AUTOSPORT
Líberec 15

@eoxacg

Razítko servisu Škoda

záruky spIněny neby|y, po|íčko proškrtněte.
Potvrdle neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. prípadné záVady zaznamenejte + strana 27, ,,KontroIa antikorozní ochranV karoserie,,.



Serv isn idok lad

Datum: 2 1 -12- 2016 Stav km: .Ý u < ,4 p
Provedeno:

V!Íměna motorového oIeje

PouŽit motorovy olej pro servisní interva|y QC1

Servisní prohlídka

KontroIa poškození laku karoserieb)

VtÍměna brzdové kapaliny

Dodatečně kaŽdlch ]0 00o km

Dodatečně kaŽdÝch 60 000 km

Dodatečně kaŽdych 90 o00 km

V!měna vIožky vzduchového f i l t ru

V17měna paIivového íi|tru

Vilměna ozubeného iemene

Vt|'měna napínací kladky ozubeného iemene

Proh|ídku provedl:
Záruka mobilitya)

Razítko servisu Skoda
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Piíští servisní proh|ídka:

stavkm: // š 32

oatum: )2 / r' ZZ ,/2 /7
(pod|e toho, co nastane dĚíve, resp. pod|e ukazate|e servisních intervaI )

y'.'"'fr:íi!il"JJV.'ii."1Í1.*#i',illY,pfiservisníproh|ídce,pokudbyIysplněnypodmínkyproje1íposk}tnUtí'Zárukamobi|ityp|atídopiiští*m
PofurdteneporUšenoStantikorozniochranykaroserie,resp' pÍipadnézávadyzaznamenejte=strana29,,,KontroIaantikorozníochranVkaroserie,,'
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Servisni dokll antikorozní ochrany karoserie
Do obrÓzku oznoČte poŠkozené díly, kterévyŽodují oprovu, resp.
wměnu.

Závada zjištěna

lre
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Podrobn1i popis zjištěnrich závad:

JLrJu[ alé,tÍj ?' Z . /zc rl ulrt-

3rrvlce @
Razítko servisu Skoda

áákazník sWm podpisem stvrzu1e, že by|
seznámen s rozsahem poškození ant iko-
rozní ochrany karoserie a nutností opravy.

Podpis zákazníka

Obr.7



Servisní doklad

21 -12- ?017 Stavkm: q+ 7a s
Provedeno:

Vtíměna motorového oIeje

PouŽit motoroB' o|ej pro servrsni intervaly QG1

Servisní proh|ídka

KontroIa poškození |aku karoserieD)

Vtfměna brzdové kapaIiny

Dodatečně kaŽdÝch 30 000 km

Dodatečně kaŽd1ich 60 0o0 km

Dodatečně kaŽdilch 90 000 km

Vyměna vloŽky vzduchového fi|tru

V měna pa|ivového fi|tru

Vlměna ozubeného Ěemene

VÝměna napínací k|adky ozubeného Ěemene

Proh|ídku proved|: Záruka mobiIitya)

Razítko servisu Skoda
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PÍíští servisní proh|ídka:

Stavkm: /z 7 zís

Datum:,)? ,?/ Vp/. 
"za.Zl

(podle toho, co nastane diíve, resp. podle ukazate|e servisních intervaIr])

a )

záruky spIněny nebyIy, po|íčko proškrtněte.
Potvrdte neporUšenost antikorozni ochrany karoserie, resp. piípadné závady zaznamenejte = strana J1, ,,Kontrola antikorozní ochranV karoserie,''
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Servisní

ServisnídokIad

Provedeno: unc, ne

Vli,měna motorového o|ej. E tr
. , /

Použit motoro\4i o|ej pro servisní interva|y QC1 D E

Servisniproh|ídka tr q

Kontro|a poškození |aku karoserieb) E tr

V, měnabrzdovékapa|iny D

Dodatečně kaŽd.ích ]0 oo0 k. f,

Dodatečně kaŽd'ich 60o0o km tr

Dodatečně kaŽdi/ch 90 oo0 km tr

Vli měna v|ožky vzduchového fi|tru D

V11'měna paIivového f i|tru

Vyměna ozubeného iemene u

Vlměna napínací k|adkyozubeného iemene tr

Záruka mobilitya)

Razítko servisu Skoda
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PÍíští servisní proh|ídka:

stavkm: 44? 679
Dď,^. ď.? 

.|LI 42 20 
-1C?

(podIe toho, co nastane dňíVe, resp. podIe ukazate|e servisních intervaIt])

Proh|ídku proved|:

Zdeněk l(učera
. AUTOSPORT
Liberec 15

G-Ďnor:s.t

Razítko servisu Skoda

1 f -12- 2018 sravkm: 40)- 679

a )

záruky spIněny neby|y, po|íčko proŠkrtněte.
Potvrdte neporuŠeno5t antikorozní ochrany karoserie, resp. p|ÍPadné vady zalnamenejte = strana 3f, ,,KontroIa antikorozní ochrany karoserie,,'


