


Udaje o vozidle
Identif ikační čísIo vozidIa

Popis typu

Pňevodovka/lak/interiér/vykon mo-
toru/motor

Mimorádná v bava
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3T{ffi{ SUPERB TDIDPF

JIR 1157 BlJ 77|([l
Ef fA  lDO 55L sRG 1KF TFB
tN3 1NL HJé 4UP 3NU
4A3 BLS JoL 7AA BGU áYo
7GB AAJ  BEL BX l  4K3 8 f f3
3L3 tP3 e lě  7x1 9 l - lo  BWD
fiGl 7GG Lfr? 7P4 FOA EUA

lAT  3FA
sGT 4X3
9AK BRI"I
Ě51  GN2
7AE SGD
354

Datum pievzetí vozidIa:

L_Y,k".o"!lo:{a,9" _j

Potvrzu j i ,  Že  j sem uvedené
vozidlo pievzaI v porádku a le
jsem by| seznámen se spráV-
nym zpťrsobem jeho pouŽíván,
a  se  zá ručními  podmínkami .

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

/t 4 4 o

RI,IB
BL5



Serv isnídok|ad

!a t1 l , 25 . "1 . t oo l s t avkm:  L1q48
Provedeno:

V' měna motorového o|eje

Použit motorovy o|ej pro servisní intervaly QCI

Servisní proh|ídka

KontroIa poškození |aku karoser ieb)

V'fměna brzdové kapaIiny

Dodatečně kaŽdych 30 o00 km

Dodatečně každ}'ch 60 000 km

Dodatečně každ}ich 90 o00 km

V17měna v|oŽky vzduchového filtru

V měna pa| ivového f i | tru

V'!,měna ozubeného iemene

V1iměna napÍnací k|adky ozubeného iemene

il;
Btr
BD
Ettr
Btr
El B
trEt
DEI
trEI
trE
trR
trtr

PÍíští servisní proh|ídka:

Stav km:

Datum:

. 0ue  /kAU\TSLE
L+,L041

(podle toho, co nastane dŤíVe, resp. podle ukazate|e servisních intervaIri)

Razítko servisu Skoda

Áotoralonlouda,
lpot.sr.o.
Kotín V.

N22594B ŠkodaSenríeeo

Autosalon Louda,
spol.3 r.o.
Kolín V.
t@ nozzss+a

záruky spIněny neby|y, políčko proškrtněte'
Potvrdte nepoIušenost antikorozní ochrany karoserie, resp' piÍpadné záVady zaznamenejte + strana 19, ,,KontroIa antikorozni ochrany karoserie,,'



5ervisnídoklad

Darum: Ze P?. /O.1, sravkm: /A, /(3
Provedeno:

Vtjlměna motorového o|eje . / /,

Ž4o.,/o<POUZTI mOtOrOVy OIeJ pro tervtsnt Intervaty Qol

Servisní prohlídka

KontroIa poškození |aku karoserieo/

V'fměna bndové kapaIiny

Dodatečně kaŽd'/ch ]0 000 km

Dodatečně kaŽdrich 60 000 km

Dodatečně kaŽd}'ch 90 000 km

V'iměna v|oŽky vzduchového fi|tru

V1Íměna paIivového fi|tru

V'|'měna ozubeného iemene

V měna napínací k|adky ozubeného iemene

X
F
,K
K
tr
u
K
D

X
č
14,

;

D
tr
tr
X
B
c
Y
E
D
tr
tr

PŤíští servisní proh|ídka:

7''2'z-2,-e-
stavkm: -fe" Rrr
,uru^, /// . ,/2,/Z

(podIe to|ry7co nastane diíve, resp. podIe ukazatele servisních intervaIri)
'.crZrro'

4. ft . ,/ar'a

spo|. s Í.o.
Ko|ín V.

@ notzsg+g škodaServiceo

Autosalon Louda,
spol. s r.o.
Kolín V.

V tomto po|íčku potvrdte záruku mobility pii seruisní proh|ídce, pokud byly spIněny podmínky pro její poskytnuti. Zíruka mobiIity platí do priŠtí proh|ídky. Pokud podmínky pÍo poskytnuti
záruky splněny neby|y, po|íČko proškrtněte

o) Potvrdle neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp' pŤípadné závady zaznamenejte = strana 21, ,,KontroIa antikorozní ochrany karoserie,,



Serv isnídoklad

Provedeno:

v''měna motorového oIeje

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

5ervisní prohlídka

KontroIa poškození |aku karoserieD]

V!'měna brzdové kapaIiny

Dodatečně kaŽd'i'ch 30 000 km

Dodatečně kaŽd'í'ch 60 000 km

Dodatečně kaŽd',ch 90 000 km

Vri měna v|oŽky vzduchového fiItru

V'iměna paIivového fi|tru

V./měna ozubeného ňemene

V}'měna napínací k|adky ozubeného iemene

ilm
trP
trh
OM
Ee
trM
DM
trb
trĎ
DĎ
6n
ĎB

Piíští servisní prohlídka:

Stav km:

Datum:

qo . z{re
Lt Zo'r P

(podIe toho, co nastane dĚíVe, resp. podIe UkazateIe servisních intervaI )

Autosalon Louda,
sPOl.3 no.
KollnV.

@ aoszssag

Darum: 3.lt . e>.Ic Stavkm: 
'Vq 

ZVg

záruky spIněny neby|y, po|íčko proškrtněte.

Potvrdte neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp' piípadné závady zaznamenejte + strana 23. ,.Kontrola antikorozní ochrany karoserie,,.



Datum: {  &. . \  Lo  14 Stav km: A i , .
J  o J . S  c )

Provedeno: ano  ne

Ettr
ED
EID
Ettr
Ettr
EB
EEi l
EID
trD
Btr
trts
trts

V měna motorového o|eje

PouŽtt motorovr!'oIej pro servlsní interva|y QG1

Servisní proh|ídka

KontroIa poškození |aku karoserieb)

V'/měna brzdové kapaIiny

Dodatečně každ1ich ]0 o00 km

Dodatečně každÝch 60 00O km

Dodatečně kaŽdi''ch 90 000 km

V měna v|oŽkyvzduchového íi|tru

V17měna palivového ÍiItru

Vyměna ozubeného iemene

V.yiměna napínací k|adky ozubeného Ěemene

PŤíští servisní proh|ídka:

S tavkm:  4L  O 'SS  c t

3.  L  o '1 \
(pod|e toho, co nastane diíve, resp. pod|e ukazate|e servisních IntervaI )

Záruka mobiIitya)

Autosalon !-ouda.
sPol. s r.o.
Ko|ín V.

@ nozzsg+B $f;sogíl 9n!.i.1iie6

Razítko servisu Škoda

Autosalon Louda,
sPol. s r.o.
Ko|ín V.

@ nozzsg+a š|rodaService@

',.,""il:&:[:!'"'""'v,fi.J[l"#ilililY.piiseruisniproh|ídce,pokudby|ysplněnypodmínkyprojejíoo,o,.n
Potvrdte neporUšenost antikorozní oChrany karoserie, resp. piípadné závady zaznamenejte - strana 25, ,,KontroIa antikorozní ochrany karoserie,,



Servisni'doklad

oatum:.16-!. Loay stavkm: 441 b rL\
Provedeno:

Vf měna motorového oleje

PouŽit motoroqÍ o|ej pro servisní interva|y QG1

Servisní proh|ídka

tstr
Etu
tsB
EIU
Bts
trEl
BB
trtr
na
EEI

Záruka mobilitf)

.::,Š Autosalon Loudo,
.i:&\\ spot. s r.o.
::i) Kolín V

,:! 
@norzssas

Razítko servisu Skoda

Kontrola poškození |aku karoserieb)

V!'měna brzdglé kapaliny

Dodatečně kaŽdti/ch 30 000 km

Dodatečně kaŽdÝ'ch 60 000 km

Dodatečně kaŽd'Ích 90 000 km

V.ilměna v|oŽky vzduchového fi|tru

V!'měna paIivového fi|tru

V!'měna ozubeného Ťemene

PŤíšti servisni proh|ídka:

s t a v km :  l \ S  b 4h

Datum: J .  Zon' t

DE
Dts

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

V'/měna napínací k|adky ozubeného Ťemene

Prohlídku proved|:

šKotrA

@
Service

Autosalon Louda,
spot. s r.o.
ltulin V

@'notzssro

Razítko servisu Škoda

b)

Vtomto po|íčku potv
záruky sp|něny neby|y, políčko proškrtněte.
Potvrďte neporuŠenost antikorozní ochrany karoserie, resp. piípadné závady zaznamenejte - strana 2Z "Kontro|a antikoÍozní ochrany karoserie".

\*i



Servisnídoklad

Provedeno:

Vlilměna motorového o|eje

PouŽit motoroin/ o|ej pro servisní interva|y QGl

Servisní prohlidka

KontroIa poškození |aku karoserieb)

V.fměna bndové kapaliny

Dodatečně kaŽd'ich 30 000 km

Dodatečně kaŽd!ch 60 000 km

Dodatečně každ}ich 90 000 km

V měna v|oŽky vzduchového fi|tru

V'/měna paIivového fi|tru

V'!'měna ozubeného Íemene

V'i'měna napínací k|adky ozubeného Ěemene

Záruka mobilitya)

šKoI'A

@
5ervice

Autosalon Louda,
spot. s r.o.
Ko|ín V

R.,'R.ftfJ,agfráp.

Piíšti servisní prohIidka:

stavkn: 1r?dt . ?/?3
ou,u',. /. 2y'á

(podIe toho, co nastane dríVe, resp. podIe ukazateIe servisních intervaIri)

tr
X
,tr,F
F
F
n
c
n
B
D
tr

.

u
n
tr
tr
tr

F
F
F
F
F"

Proh|ídku provedl:

6KÍ!DA

',ffiw
Service

Autosalon Louda'
spol. s r.o.
Kolín V

@noÉseaB
Razítko servisu Skoda

oatun:( !. Pr. -q2./, stavkm: "r'r?. 3""3

ziíruky spIněny neby|y, políčko proškrtněte'
Potvrdte neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. pŤípadné závady zaznamenejte = strana 29, ,,Kontrola antikorozní ochrany karoserie,'



Serv isn idok lad

oatum: J.ll. ?.0 5
Provedeno: ano ne

V měna motorového o|eje ts tr

PouŽit motoro\4i o|ej pro servisní interva|y QGl ts tr

Servisníproh|idka ts D

Kontrola poškození |aku karoserieb) B tr

Vr|měna brzdové kapa|iny D E

DodatečněkaŽdÍ/ch3000okm c m

DodatečněkaŽdr/ch60o0okm D ts

Dodatečně kaŽdlch 90 00o km ts D

V1iměna v|oŽky vzduchového íiltru ts u

Vyměna pa|ivového fi|tru 
... .E. 

Q 
.

V1iměna ozubeného ňemene 
; .....E--.tsl 

1
' .  i " : - " - .

V měna napínací k|adky ozubeného iemené..,. '  '  'E. El

Proh|ídku provedI

loud. Alto e.r
TidvoRká 70
280 0? Kolín V
Tel.:3?l n5 804
m,louda.cz
cz 40425948

Razítko servisu Skoda

Záruka mobilitya)

Loudr luto e,r
]iiáV! kr 70
l80 Ól Xaiin V
Ťc|': 3l1 i'i5 Bt4
u,1Í!/.|élJdt.Él
c2 A04r5e4B

Razítko servisu 5koda

Piiští servisní proh|Ídka:

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

záruky spIněny neby|y, políčko proškrtněte'
Potvrdte nePoruŠenost antikorozní ochrany karoserie. resp. pňípadné závady zaznamenejte - strana f1, ,,Kontrola antikorozní ochranV karoserie,'
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