
kontrola výměna doplnění
výměna

kontrola výměna doplnění
kontrola výměna doplnění

Nemrznoucí směs kontrola výměna doplnění
Vzduchový filtr kontrola výměna vyčištění

kontrola výměna vyčištění
Palivový filtr kontrola výměna

kontrola výměna
kontrola výměna napnutí
kontrola výměna napnutí
kontrola výměna napnutí
kontrola výměna

Brzdové destičky kontrola výměna
Brzdové pakny kontrola výměna
Brzdové kotouče kontrola výměna renovace
Brzdové bubny kontrola výměna renovace

kontrola oprava
kontrola oprava

Ruční brzda kontrola seřízení výměna lan
Spojka - činnost kontrola seřízení oprava
Motor - těsnost kontrola přetěsnění oprava

kontrola seřízení
načtení odstranění závady

Motor - seřízení ventily předstih Duty
Modul airbagů načtení odstranění závady
Modul ABS načtení odstranění závady
Geometrie kontrola seřízení oprava

kontrola odstranění závady
kontrola odstranění závady
kontrola výměna kabeláže
kontrola odstranění závady
kontrola výměna
kontrola
kontrola odstranění závady
kontrola odstranění závady
kontrola zjištěna závada oprava
kontrola zjištěna závada oprava
kontrola výměna doplnění
kontrola oprava
kontrola doplnění
kontrola seřízení výměna
kontrola oprava karoserie oprava laku
kontrola promazání oprava  
kontrola ošetření oprava

4WD                      kontrola oprava
kontrola výměna
kontrola výměna promazání
kontrola výměna
kontrola oprava
kontrola výměna

Pneumatiky kontrola výměna oprava
Výfukový systém kontrola výměna oprava

kontrola výměna oprava
Zkušební jízda provedena neprovedena

stav 
stav         %
stav         %

Pylový filtr                          

Olejový filtr
Motorový olej

Provedené práce v rámci garan ční prohlídky

Olej rozvodovky, diferenciálu
Převodový olej

Klínový řemen alternátoru
Klínový řemen PS / A/C       

Zapalovací svíčka P

Brzdové válečky - těsnost          

Brzdová kapalina                         

Brdové hadice a trubky                       

Rozvodový řemen / řetěz

Volnoběžné otáčky, bohatost směsi
Paměť řídící jednotky                        

Elektroinstalace - funkčnost
Víčko a rotor rozdělovače
Kabeláž zapalování - stav

Řízení - stav, vůle                               
Převodovka - řazení                               
Čidlo teploty nasávaného vzduchu

Palivový systém - těsnost
Systém řízení emisí - PCV ventil
Pohlcování benzínových par
Chladící systém - těsnost

Akumulátor - stav
Alternátor - dobíjení
Náplň ostřikovačů
Stěrače, ostřikovače                                 
Karoserie - stav, lak

Podvozek - stav

Tlumiče
Kardanové hřídele

Bezpečnostní pásy

Zavěšení kol
Ložiska kol

Zavěšení dveří, zámky

Manžety hnacích hřídelí Manžety hnacích hřídelí 


