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Mercedes-Benz

Titulní sfrana - digiblní servi§ní zpráva (histode}

mlpriniing,dsb,sC.íéíerencetext

Tanto výtisk obsahuje nasledujíoí earvisní zpráty

§ervis 4
§eryis 3
Servis 2
§ervis 1

10.§1.2CI20
26.ú7.2a17
29,s2,2ů16
09.03.2015

Tato sarvisní historie byla vyti§ěna ...

Merredes-Benz

Mgresdes"Bgnz PHAHA s.r.o.
§aimierova 2296/2 @

14g §g Praha 4 - chodov
lol 06§§6040

Podpis/ razitko
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Mercedes-Benz

Digitální sEnrisní zpráva (historis}

rrlprinting.rlsb.sc, refeiencetext

Ealra vozidla

Vozidlo

Datum 1.registr,

VtN

S 350 BlueTEC

19-03,2014

WDD 222032 1A 057338

Pří§í
§ervis

a1.2a21
91 329 km

(DbllL. VÉťjťn {:Ěrjfi tti,čnYčh infotmací
intervaiu irdrli:ir',r k prť}vúi|eni přištiho

, Vč*lI,1§ *ervis*ih* LlkÍl;.atek riti knižka a ukazatel
§€rvi§u}.Tentú uda} je

AHuelní servisnl zpráva

Mercedesčenz

Prowdený servis
Seruis
Dílenský kód
Zbývajíci čas.lhůta
Zbývajicí počet KM

Značka olsjďťskozita
Popis
viskozita
Kvalita oleje

Mei"cedes-Benz PRAHA s. r.o.

Daimlerova 229612
Praha

Seruis B
5EOK
-cJ$ onu

1800 km

Motorový olej

229,51

Datum 10,01 ,2020

Číslo zakázky 67CI816

Stav K{vl 66329 km

Fřídavné Bráce
Výména vložky vzduchového mfiltru Ll l

Výměna palivového filtru E!
Motor:výměna oleje, filtru fi
Výměna brzdové kapaliny E}

Plat| k dalšímu předepsanému servisu
Mercedes-Benz Mobilo E
Záruka na prorezivění m

Zrsakaóeiten nach Vorgaben der Mercedes-
BenzAG
Durchgeí}hrt El

Dalum ti§kU: 1 8,02.2020 stíána 2 SecCode: HT4852



Servisnízpráva 3

Mercedes-Benz

Pmvsdený servis
Servis
i}ílenský kód

Zbývalící čas,lhůta
Zbývajirí počet KM

Značka olejď viskozita
Popis
viskoziia
Kvalita oieje

S, & W. Autamobily s.r,o.

Přístavní823/35
ústí nad Labem

§ervis A
3Uc
-148 ctnů

2900 km

li/lotorový oiej

2Z9.51

Mercedes-Benz

Datum 26.a1,2&17

Číslo zakázky l\,1S032426

Stav KM 43129 km

Přídavné práce

Motor: výměna oleje, filtru ffi

Platí k dalšímu předepsanámu servisu
Mercedes-Benz Mobrlo m
Zárukana prorezivění U

Zusatsaůeiten nach Vorgaben der Mercedes-
BenzAG
Durchge$hrt U

Servisní zpráva 2

Mercedes-Benz

Provedený servis
Servis
Dílenský kód

Zbývající čas.lhůta
Zbývajicí počet KM

Značka olejeť viskozita
Popis
viskozita
Kvalita oleje

Hans },.lůhlen Gmbl-t & Co. KG

$.4oerser §traBe 26 A
Duisburg

§ervis B

EOE
B dnů
,15§Oú km

Motorový olej
5W-30
229 52

Datum

Číslc zakázky
§tav KM

Přídavné práce

Ivlotcr: výměna oleje, filtru

Výnrěna brzdové kapaliny

29,02.2016

20993 km

m
B

Flatl kdalšímu pbdepsanému ssyisu
Mercedes-Benz fVlobilo El
Záruka na prorezivění E]

§erviplntervall nach Vcrgaben der Mercedé$-
Benz AG
Durchgeť}hrt El

Zusatsarbsiten nach Vorgaben der Mercedes-
Benz AG
Durchge$hrt E

Datum tiskil: 18,ú2.2a2ů Strana 3 Seccode. l-,1T4B52



§ervisnl zpÉva 1

Memedesůenz

Frovodený aervis
Servis
Díienský kód

Zbývajicí óas lhůta

Zbývajicí počet Kfii

Značka olejeť viskozita
Popis
viskozita
Kvalita oleje

l-ians !{úhlen GmbH & Co, KG

Moerser StraBe 26 A
Duisburg

§ervis A
fntr

-16 dnů
1 3400 km

fvlotolowl olej

MB 5/40

Mercedes-Benz

Datum 09.03,2815

Čís|o zakázky 97486§

Stav KM 11607 knr

Přídavné práce

Výmóna brzd. obložení přední .=]nápr, V)

l\dotar: výměna oleje, filtru El

Platí k dalšímu pfudepsanému servisu
Mercedes-Benz Mobilo El
Záruka na prorezivěni E
Seíyi§€.líÉErvall naeh Voryaben der MErwdes-
BemAG
Durchgef}hň E
ZusatsarbeŤten nach Vorgaben der Mercedes-
BenzAG
Durchgef}hrt E

Datum tiskr_t: 1$.02,2a2a §trana 4 SecCode. HT4852



Sffi lnformace o vozidle (Historie ávad) 57650

FlN wDD 222032,1A 057338

Aktuelní odkazy k vozidlu:
zadna

Příslušná KDM:

ESKULAB rozhodnutí:

Historie ávad;

l(íč ávady Označení Dafum
ukončení

KDM statJ§ Typ KDM Days to
Ercire

5496121 S1 9P5496121 Aktualízace soítwaru dieseloveho motóru AktiVní svolávací
akce 0

Typ Dafum opr. x # Klíčávady Popis SCA č.ďkád6fi L-la, Oblast LL M Ec čtgo
dobrooisu

Dafum
dobropisu

b
4 26,o7.201,| Servis malý _ BZ Ms032426 Cz 00020 43129 km

* 29,02,2016 2 08204X01 8 Aktualizace mapov ch údaiů
navigačního systému
Nás|edné práce

979222 D 01655 21oo2 km 1 000000877 u.o3,2o16

h
4 29,o2,20,16 Seruis velký - pravid. údžba 979222 D 01 655 20993 km

: 09.03.2015 Servis malý - pravid. údžba 974865 D 01655 116a7 km

s 24,04.2a14 1 a20940g27 131 1 P2OC06_chladici
kapalina

000932936 D 36218 759 km 0 0000000oo 16,a5-2o14

1 09.01.2O2O, 15:45:09
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&{ercedes-Benz

Záručni podmínky pro použitá voz|dla

úvodní ustanovení

Tytozárlčnípodnir;ky pro použitávozid}a spoiečnosti Mercedes*Benz PRAHA §,r.o,, se sídlem Praha 4, Chodov, Daimierova 2Z96/2,
PSČ: 149 00, lČ: 055 5ó 040, zapsané v obchodním re.jstříku vedeném Měst§kým soudem y Praze v oddile C, vložce 2ó5,?74 {dále
jen ,,prodávající" a ,,záručnípodmínky"}, jsou nedilnou sorrčástikLrpnísrnlouvy uzavřené mezi prodávajícím a příslušnýnr kupr:jicim
na koupi paužitého voziella značky Mercerjes-*en;, Maybach nebo smart {do celkové připustné hmotnosti 3,5 t} a vztahují se na
mechanické a elektrické čá§ti Voridla, pokud tyto nejsou vyloučeny ze záruky pod|e čl. 3.

§la vozidla zakoupená kupu.jícim ;i rámci §ítě TruckStr:re se namísto těchlo záručních podnínek vztahu,iíráručni podmínky do§tupné
v českém jazyce l URL: _|{p_;'/:,1w§.!*t§jí"§!sl_e*ta§lae,alrara**g::ditiqr:r.{s, Na vo:idla zakoupená kupujicim v rámci sitě
Vanstore §e nami§to těchto záručních podm'nek vztahují záruční podmínky dostupné Z URL: http.lajť,Jý,lj.Yanl|ryc§il§§§§lt§§n.

Předpoklady k uplatnění ráruky a nároky vyplývající ze záruky

Záručním případem je každá technická závada vozitlla vzniklá v důstedku výrobni nebo materiálové vady nebo opotřebenívozidla, jež
vede během záruční lhůty bezprostřeciné k neíunkčnosti nékterého dílu. přičemž současně t€nt§ díl či taková žavada nej§ou dle
těchto ;áručních podminek vyIoučeny ee záručního plnění (dále jen .záruční vada"}, Přirozenó opotřebení jako takové neni
př§dmětem záruky, Kupujfci be.e na vědorni, že kuprrje použité vozidlo s provoznínl opotřebením, které odpovídá stáří vozidla a počtu
na.}etých kilometrů.

Kupujicí {dále lake ,,příjemce záruky"} má nárok na odstranění záruční vady a možné následné závady způsobené iím na o§tatních
dilecl,t vozidia |tj. na jejich opravu} za podmínek §tanovených v těchto záručníclt podmínkách- Dat§i nároky z této záruky nevznikají.

Předpokladenr k uplatněni nároku v rámci záručniho plnění_je, že byly splněny všeehny výrolrcem předepsané podmínky údržby a na
vozid|e nebyla dodateóně provedena žádná z hlediska výrobce nepovolená úprava {např, laděnívýkonu motoru}, bylo dbáno pokynů
Výíobce a ngbyl učiněn žádný lásah do tachometru, ani nebyl lachometr nikterak ovlivněn, a jakákoli vada nebo disíunkce tachometťu
byla neprodleně czlámena pttrdávajíeímu nebo áutorižovanému cpravci a byl uveden aktuálnípočet ujetých kilometrů,

Poskytnutím záruky dle téchto.:áručních podmínek nejsou d<llčeny nároky přrjemce zárLiky:e zákonné odpověilnosti zavady,

Záruka na ojetá yozidla nemá vliv na původní;áruku výrobce, která je uvedena v eáruční přkučce,

Vyloučení ze záruky

Ze záruky na použitá vozidla všech typů se vylučují:

a. D'ly podléhajicí opotřebeni, pod které spadají;ejména; brldové zdrže, brzdové destičky a obložení, brzdové čelisti, blzdové
kotouče, brzdovó bubny, brzdové potrubí, vy§ouvací tožisko snojky, lišty try§ky, ramena a proŤilovaná guma stóračú, přitlačný
kotouč §pojky, kotouč spojky a §eřižováíií §pojky, údržba br:d, spojovací tyče, hlavy spojovaci tyče, ložisko nápravy, tlumič řízeni,
pružiny pod,rozku, ložisko přičného ram€ne, opotřebované díly podvozku, např, tlumič nálazů podvozku, pružicí,jednotky § vinutou
pružinou a teloskopickým tlumičem, stabilizátory, nastaveni potlvo:ku l měření {regillac€ Výšky},

b. Čá§ti, které se pravidelně vyměňují během údržby nebo servisních plací;

c, Veškeré §eřiuování a re§etování be; návaznosti na zjištěnou záruční vaclu;

d" Filtr a těsnění palivového §y§tému, čišténí a nastaveni dodávky paliva;

e, §tartovací baterie, jejich údržbu, dobrjení a výměnu;

f- Kontrola stavu kapa|iny a dalších pohonných a pomocných látek, jako jsou paliva, chemikálie {vč€tně naplnění klimatizace
v případě záruky), chtadici a nemrznoucí §mě§. hydraulická kapalina, oleje, tuky a jiná maziva, íiltry;

g. Hadice na chladicí a topnou vodu, hydraulická vedení, hadice a nádrže;

h. Výměna klinového řemene, žebrovaného klínovóho řemene;

i, §běrné výfukové potrubí, všechny tlumiče výluku § trubkami a jejioh držáky a lávěsy;
j. l(líč od vozidla, dáikové ovládání rádía, rádiový vysí|ač a přijímač, baterie dálkového ovládáni, žárovky, xenonový hořák, zámky

dvéří á méchanické části uzamykacího §y§tému, ósvětleni {také,re formě světelných €misních diód}, klak§on. houkačka, kabeláž,
osvětlovací lechnika vozidla;

k. Pneumatiky, kola, oceiové a hliníkové ráíky, ozdobné kryty kol, vyvažováni;

|, Seřizování zavazad]cvého pro§t§ru, posuvné a lameiové §třecny, střecny, dveře vozidIa, kapota moaoru, přívod vody, skřípavý
a klapavý hluk;

m. Dotaženímaticašroubůnacelérnvoaidle,rám,karoserii aozdobnédiíy,škrábance,poškozeni|aku, lakovanýpovrchkornpletně,
rez z vnějŠku dovnitř, klcubové závěsy, poutka dveří, střecha, střešní okna, zrcátka, elekllické nastaveni zrcátka a skla. okna
Vozid|a {toto vy|oučeni ze záruky nepiatr v případě závady elektrického vyhříváni zadního §kia a antény}, držáky na zavazadla,
kryty kufru, pod§téVee sedadla;

n. Hasicí pří§troj, iékálnička, náíadí;ákladní výbavy, výstražný trojúheiník, příslušenství;
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Znéní platné od 01l1 1 /2018 1/1
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