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Tisk eIektronického
r{pisu

V pÍípadě ztráty je možné
vytisknout znovu

Tisk komp|etního prehIedu historie všech do systému zaznamenanych servisních Úkonťr na vozidIe zajištuje pouze servisní partner SK0DA'



Kompletní potvrzeni

Data vozidla

TMBJ67NE4E02l4767

Označení typu OCT,COM ELE TD77l1.6 M5F

Datum prodeje o , t .a ó . l , /* t

Prohlidka predprodejni

z0'14-05-r6
Stav km 5 k m

ČísIo zakázky

Autorizovaný servisní partner ŠKODA

AUTONOVA BRNO s.r,o,

14asná 4lB/20' Trnitá

60200 Brno

řpcká  renr  rhI ik :

Ano

Záruka mobiIity Ano (až do zobrazeni Service)

Autonova Brno, spol. s r,o.
E rno
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Tabulkv údržbv Stránka č.I z2

Seznam údržbv
šr<oÍ'A

@
Číslo zakazkv

43113r'.

VIN

@
Prodejní typ

ocT.coM ELETD77t1.6

Prodejní typ

!5E5€4 
_l

MKB (Kód mot.)

ml
GKB (Kód přev.)

lM'/rfx-l

Registrační značka

[Ac oí 4, 
-l

ffi l.tl"-",'ů 
-

l6r8s4 
__l

Modeloqý rok

|'ď14-_-__l

Registrace

Ito144?4il
Servisní poradce

r -- l
Datum

|zo1r.e-1 
-_--l

Servis rnýměny oleje furoměnlivý)

&\

v poř./provedeno : v pořádku nenív poř. _ nenív pořádku, respehujte pokyny
7-óvadq bv la o ds tr aně nq

) opravy

l{.!ú{o\ :
Trutr,

*.

Vozid|o zevnitř
nenr

v
. v or|strRuěna

Í)0|*./Dr0ved€||(,poÍ.

servisních interva|ů: nu|ováni r ll.+- a'

VozidIo zl'enčí
nenr

v
v odstraněno

iisí.iEro.ijeccíropor.

|  * ,t : r - lišty: kontro|a poškození Vln T']
t l

Vozidlo zrl,ola
není .;..::::

r' orlstraněno
n4 r  r n ř o r ' ndo i l n

por.

Í o|ej: vypuštění nebo odsátí; výměna o|ejového íi|bu I D l -W.*

""doí 
b doné ob|ož"ní, koot"ol" ttoušťt.y 

--l-W-| 
nl-=T

kapa| ina:wměnao I  n |Er

í azadní bndové ob|ožení: kontrola t|oušťkv

N{otorový prostor v odstraněno
por./proveoeno -^.

lvý o|ej: naplnění; (po naplnění příp. doplnit až keznačce l nnorma vw 507 00 Množství náplně 4'6 |itru l

Závěrečné práce
ncnt

v
v odstraněno

por./prov €oetro -^"por.

přívěsku na zrcátko a zavěšení na vnitřní zrcátko. p|atíjen i l l  nněkteré země.

o _ n,,fut,čru prace nq zctkladě zlúaštního ttyúčtovaní

5'i,rJ|Jlt

odstraněno:



Strránka č:. t z3Tabulky údrŽby

Seznam údržby
šKt'DA

ffi
Registrační načka

Stav kilometrů

Prodejní typ

|5E54€4-l
MKB (Kód mot')

@--f
GKB (Kód přev.)

lMrax *_l

itoi4{?{1-*l
Servisní poradce

t_-J
Datum

W1?-1rt 
--1

TMBJG7NEXE0212439

Prodejní typ

Císlo zakázky

437228

VIN

OCT.COM ELE TD77l1.6 M

Vozidlo zevnitř

serryisních interva|ů: vynulování n
n
LJ

E
n

ve vnitřním prostoru v podh|edu střechy, osvět|ení zavazad|ového - t
L l l

I

_!]
t i l- t

a přihrádky v přistrojové desce: kontro|a funkce

í houkačka: Kontro|a funkce

/ ostřikovače: kontrola funkce a nastavení ostřikovacích trysek

stevu a st'avu vzorku. zaznernenáaí

vzduchu v rezervním kole nebo úp|nost (utěsňovací prostředek,
havarijní soupravy a datum použitelnosti utěsňovacfuo

Vozidlo zvenčí
n€nl

v
poř.

I
- l"J

!

- l
L-J I

I

I
sJ

I
nl

I
nl

í osvěflení - kontrola funkcg obrysová světla, potkávací světlao
' ukazatele směru jízdy' varovná

í sk|o: vizuá|ní kontro|a poškození

uvnitř a vně: vizuá|ní kontro|a koroze při otevřených dveřích

a součásti v motorovém prostoru (odspodu): vizuální kontrola
a

od snímačů ABS: vizuá|ní kontro|a poškození a správného

systénrl vizuální ko$trgla. netěsností a' poškmení

azadní bndové ob|ožení: kontrola t|oušťkv

n
:
U

nl* t

TJ
I

Yozidlo zdola v odsiraněnopor./proveortro _^r

nl

https://portal.cpn.vwg/elsapro/elsaweb/ctrAvÍTMaintenaTab1eAction?printlaÍrguage:cs... 7,12,201?



Tabulky núžby.

k|ouby: vizuá|ní kontrola těsnicích manžet na netěsnosti a
t

rozvodovka a manžety kloubů: Vizuální kontrola
a

|_-lVyfukorrý systém: Vizuá|ní kontro|a netěsností, připevnění a poškození |

Stránka č' 2 z3

nl
I

!j
- l

:l
r-] I
L J I

- l
UI

Kontro|a vů|e, připevnění a těsnicích manžet

vozidla: vizuální kontro|a poškození a upevnění ochrany spodku
obložení prahů, vedení, zátek U'-

Pneumatikv

|Tlak vzduchu v pneumatikách všech 4 kol: kontro|a I
: kontrola stavu a stavu vzorku. zaznamenání

L__t

n
n

;

ika: kontrola stavu a stavu vzorku. zaznamenání

ízadní pneuma!}a: kontro|a stavu a stavu vzorku,zaznamenáni

: kontrola stavu a stavu vzorku.zaznamenání

N{otoror,ý prostor

odní kanrll: kontrola znečistění ČŇtcnije v rámci opravy za zvlríiítní nl" l
- - l
3
nl

a funkce zajišt'ovacího háku kapoty motoru: kontrola a

a motorového o|eje: Kontrola; při doplňování dodržte specifikaci

systém: kontrola mrazuvzdornosti a hladiny chladicí kapaliny /

nl
-J

Inl
J
-'' I
3
_r_l
nt

aná hodnota -?5 oc (arktické země 36 oC), zaznamenání

a ostřikovače: kontro|a h|adiny kapa|iny a mr azuvzdlornosti;

|Eladina brzdové k*pa|iny, v závis|osti na opotřebení obložení: kontrďa I

a součásti v motorovém prostoru (shora): vizuá|ní kontro|a na

kumulátor: kontro|a testerem vAs 6161 nebo VAS 5097A

Závěnečnó práee

světlometů: Kontrola, příp. seřízení

závěsky na zrcátko a zavěšení na vnitřní zrcátko . ptatí jen pro

o : noa,t"čná prdbe na zaftIizdě nllištniho tyičrovani
]K : ri*amí kontrolo

https://portal.cpn.vwg/€lsapro/elsaweb/ctr/}víTMaintenaTab}eAction?printlanguÍtgeTs.'. 7,12,20|7



Tabulky údržby

v poř./provedeno : v

. Striínka č. 3 z 3

ící pracovník)

ht.tpš:i/por-taljcpn.vwď€lsapro/elsaweb/ctr/IVíTMai.ntenaTableAction?printlanguage=s... ?.|2.z1t?



Protoko| měření
Standardní měření vozid|a
Bosch @'Bosch CCD 8RE
M * R+ 'A'f R0 'OK * SKOOA_STANDARD / 18.00 I 14,14 | C
Datum: 18.'12.201 I 17 :54:07

BOSCH
Veze (program)
v5.0b1510/v5.0b1508

Verze (CCD)
v5'0b240í

Verze (cí|ová data)
SKODAv18.00

Sériové číslo
140002870

Servis
20.u.2018

Zákaznik
Společnost:

í9000í343
T Delete

sERv|s REJttíoN s.R.o.
Na pěšině 256124
184 eC
Praha8-Do|níChabry
602730 482

Yozidlo
VIN:
Registrace:
Vozidlo: SKODA v18.00

TMBJG7NEXEO212439
4AC 0',142

objed*áYka

sKoDA * oďavia l|| Fyp SEJ * Basisfahrwerk G0í'G04'G012 * Mehr|enkerachse * Výroba: 2012

Zadní náprava Počáteění
(vstupní} měření Cílová data Konečné

(výstupní) měření

Odklon vlevo
vpravo

-1"02',
-0"57' -0"30'[-1"00'] +0'30' -1 "03'

-0056'

Rozdí|odklonů -0"05' [0"30'l -0"07'

Dělená sbíhavost vlevo +0"14, -o"o5,Í+ooo5. l +o"o5, +0"08'i'] +0"05' +0"0g,

Přesazení +0"02' +0"03'
Geometrická osa řízení -0"06' +0"00'

Počáteční KonečnéPřední náPmva (vstupnO mereni cílová dah (výsiipn0 mgreni

Zák|on20" vfevo +7"14'
vpravo +7"12',

-0"30' l+7"23'I +0"30' +7"1 0'
+7o13 '

Přík|on svis|ého čepu 20" vlevo
vpravo

+14"25',
+14"45',

+14"24',
+14"44',

Diferenční Úhel rejdu vlevo
vpravo

-1"23',
-1"34', -0.20.[.ío19. ] +0.20.

-1"25',
-1 "36'

Odklon vlevo
vpravo

-0'52'
-1 "01 ' -0"30'[-0o30'] +0'30'

-0"53'
-0059'

Rozdílodk|onů +0"09' 10"30'l +0"06'

Dělená sbíhavost vlevo
voravo

-0"1 0'
+0"24', -0"05'[+6"65'] +0"05' +0'05'

+0"05'
Celková sbíhavost +001 4 ' -0"10'1+9"19'l +0'10' +0"1 0'
Přesazení +0"02' -0"04'

Sevřený Úhel 20" vlevo
vpravo

+í3"35'
+13"44',

+'13'33'
+13"43'



Protokol měření
Standardní měření vozid|a
Bosch @ * Bosďt CCD 8RE
M' R+ *A1R0 * OK - SKODA_STANDARD I 18.00 I 1444 I C
Datum: 06.12.241 I 12:48:24

BOSCH
Verze (program)
v5.0b1510lv5.0bí 508

Verze (CCD)
v5.0b2401

Verze (cílová data)
$KODA v18.00

Sériové čís]o
140002870

Servis
24.U.2018

Zákazník
Soo|ečnost:

í9000í343
T Delete

SERVIS REJMON S.R.O.
Na pěšině 256|24
.! 8á n{!
Praha8-DolníChabry
602730 482

Vozidlrl
VIN:
Regisface:

Vozidlo: sKoDA ví8.00

TMBJG7NEXEO212439
4AC 0142

ob!ednávk=

sKoDA * octiavia lll F.yp 5E| * Basisfahnalerk G01,G04,G012 * Mehr|enkerachse * Výroba: 2012 -

ZadnÍ náprava Počáteční
(vstupnil měření Cílová data Konečné

(výstupní) měřeni

Odklon vlevo
voravo

-1"29'
-1'00' -0.30'[.ío00'] +0"30'

-1"28',
-0'59'

Rozdílodk|onů -0'28' [0"30'l -0'28'

Dě|ená sbíhavost vlevo
vpravo

-0'13'
+0"04' -0"05'[+0"05'l +0"05'

-0"12',
+0"03'

Celková sbíhavost -0"09' -0"10'[+0"í0. I +0"10. -0"09'
Přesazení -0"08' -0"08'
Geometrická osa řízení +0'08'

Počáteční Koneěné
Přední náPnva (vstupnO měrení Cilová dah (v,ýstupni) měřeni

Zák|on20" vfevo +7"12'
vpravo +7"20', -0"30' Í+7"23. l +0"30' +7"11'

+7"20',

Příklon svislého čepu 20" vlevo
vpravo

+14"24',
+14"47',

Diferenční úhe| rejdu ;|e;io :1.33: -o"2o't.1.í9.] +0.2o.

oorron Y|eá?o :?]33, -o"go.lo.eo'l *o"go' -?"3?,
Rozdílodk|onů +0' '14' [0"30'l +0"09'

Dělená sbíhavost vlevo
vpravo

+0'03'
-0 "11 ' -0o05'[+0"05'] +0"05' +0"02'

-0"09'
Celková sbíhavost -0'07'-0'08' -0"10'[+6"16'l +0"10'
Přesazení -0"13' -0"í6'

Sevřený úhe| 20. vlevo
vpravo

+1 3"35'
+13"44',


