
Serviceh istorikk
Kundekopi

Eilopplysninger
VIN: WF06XXGCC6HD47521 Registreringsnr.: SV87909

Modell : Focus 2015.00 Første registreringsdato : 10.02.2018
Motor: 1.0L EcoBoost 120PS/125PS/140PS Dato for gjeldende reg.nr. : 10.02.2018

Farge : Race Red Registreringsland : NO

§erviceintervall : Hver 20000KM eller 12 måneder ( det som kommer først )

Startdato for garanti : 101Q212018

4 år (80000 km) 10.02.2022 64983KM ( det som kommer først )

RøhneSelmer Kalbakken
Stanseveien 10-12
Oslo
NORWAY
0975
NORWAY
22631616
stanseveien@rohneselmer.no

Dato : 08.43.2021
Referansenummer : 315186

Leser: 44983 KM Planlagt service fullført
s år (60000 km)
Lakk -og karosserikontroll
3 - Godkjent
Andre relaterte saker
lngen utestående servicetiltak
Utskifting av pollen-/luktfilter
Utskifl ing av tennplugger
Utskifiing av olje og oljefilter
Utskifting av motorens Iuftfilter

Dette dokumentet er ikke bevis på eierskap.

Denne utskriften viser hva som er registrert hos Ford Motoi
Company på utskriftstidspunktet.

(1) Ford Economy Service: Denne servicen tilsvarer ikke den vanlige
rutineservicen og er ikke kvalifisert til å støtte kjøretøygarantien
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Sikkerhetsutskriftskode : CC AAE2O210308NO/0

Utskriftsdato : 08.03.2021



Serviceh istorikk
Kundekopi

Røhneselmer Asker og Bærum
Stasjonsveien 20
1 398
NORWAY
frank.tore. larsen@rohneselmer.no

Dato: 04.03.2019
Referansenummer: 32997285

Leser: '19217 KM Planlagt seryice fullført
1 år (20000 km)
Lakk .og karosserikontroll
1 - Godkjent
Andre relaterte saker
lngen utestående servicetiltak
Utskifting av olje og oljefilter
Utskifting av motorens luftfilter

Dette dokumentet er bevis på eierskap.

Denne utskriften viser hva som er registrert hos Ford Motor
Company på utskriftstidspunktet.

(1) Ford Economy Service: Denne servicen tilsvarer ikke den vanlige
rutineservicen og er ikke kvalifisert til å støtte kjøretøygarantien
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Sikkerhetsutskriftskode : CCAAE20210308NOi0

Utskriftsdato : 08.03.2021
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@ RoHNESELMER'
Avd. Asker og Bærum

Steinar Asland Engebretsen
Nedre Frydendal9S
1384 ASKER

KONTANT - Kopi
Fakturanr.

312753
lrar.turuoåo
09.03.21

lKr"d*
133207

I 
Rekv.nr. / Referanse

I 
cnassisnr.

WFOoXXGCC6HD47521
I 
nvo

3040
Ordrenr.

31 51 86
lordredato
08.03.21

lMdelkode
FO

I 
negnr.

sv87909
lKm.

33442
I 
laooett

Focus 2015 ->
I 
sioe

111
Nummer øM Antall Tekst Stk. pris (ekskl. mva) Rab. % Beløp (inkl. mva)

55006546
584400434

1751529

1770305

1848220

15C4EC

A3
548410MU4
1 70901 3

1,00

3,00

1,00

4,60

4,60

3 år / 60 000 km service

3 å/60 000 km/37 500
miles-srv.
FILTERENHET - OLJE

TENNPLUGG

INNSATSENHET - LUFTRENSER

5W-20 FORD-CASTROL MAGNATEC PR

Miljøavgift olje
(np1 6) gratis videokontroll
FIHER. LUKT OG PARTIKLER

175,00

272,50

300,00

179,75

3,00

3.158,78

142,19

664,21

243,75

671,81

17,25
0,01

276,25

24,25

35,00

35,00

35,00

35,00

1,00 340,00 35,0c

Sum (inkl. mva) Jobb 1 : 5.174,25

Totalmenypris
MiljøavgifUverkstedmatriell
Totalt deler
Totalt rabatt

3.918,39

221,00
-1.669,76

315,88

1= n-va beregne_§jkKq__ - -
Netto avgiftspliktig 

I 
t,tva ffi(inkt.mva)

4. 10 03 -0 13 00
Reklamasjoner må fremsettes senest 8 dager etter faktura er mottatt. Spesialbestilte og eleklriske/elektroniske deler tas ikke i retur.
Ved avtalt tilbakelevering av deler beregnes returgebyr. All retur må skje innen I dager.

ref.

Nina Graff Bolin

RøhneSelmerAS
Avd. Askerog Bærum

Postadresse Besøksadresse
PB 130 Stasjonsveien 20
1301 Sandvika Billingstad

øvrige avd.
Alnabru, Strømsveien 181,0665 Oslo, tlf. 21 50 50 50, ensjo@rohneselmer.no
Stanseveien, Stanseveien 10 - 12,0975 Oslo, tlf. 22 63 16 16, okern@rohneselmer.no
Lillestrøm, Hurdalsgaten 23,2001 Lillestrøm, tlf. 64 84 14 00, lillestrom@rohneselmer.no
Røa, Sørkedalsvn. 175,0754 Oslo, tlf. 22 06 47 70, ro-service@rohneselmer.no

Telefon
67 57 37 00
sandvika@rohneselmer.no

Bankgiro
5005.05.35700
Foretaksregisteret
933823970MVA
www. rohneselmer. no

FK98



Dato: 08.mar.2021
Driftskontroll + Service komfort pakke

Service

Modell
Variant
vtN
lntervall

Focus 2015
1.01 ECOBOOST/AUTO (04/2015 - )
wF06xxccc6HD47521
3 år (60000 km)

nr
Reg. Nei
Reg. Dato
Radiokode

SVE79O9
10.02.18

Kilometerstand km

Sjenstående feltservicsåktiviteter. §u må forsikre deg om at de er fullført.
lngen kampanjemelding(er) funnet

D - Nye deler eller væsker som behøves
A - Arbeidsdel - faktureres til ekstrapris ok = ok X = ikke ok r.= rettet opp

okX v
lnstrumentmålere, varsel Jkontrollamper og
lydhorn

Kontrollere virkemåte

Frontrute, spylere, viskere Kontroller funksjon og tilstand. Juster/reparer/skift hvis nødvendig
(separat arbeidsordre påkrevd)

lnn* i bilen
Utvendige og respektive kontrollamper;
instrumentgruppebelysning

Kontrollere virkemåte/tilstanden

Indikator for ettersynintervall Nullstill etter hvert oljeskift

Kontrollere virkemåte/justere ved behovl
og vaiere Kontrol lere virkemåte/tilstanden

Refleksvest
Kontroller tilgjengelighet - om aktueltr

Førstehje lpssett
Kontroller tilgjengelighet og utløpsdato - om aktueltl

Varseltrekant
Kontroller tilgjengelighet - om aktueltl

åV n
Periodisk kjøretøykontroll (PKK)

Undersøk når siste frist for neste PKK er - om aktueltl
Utslippstest

Undersøk når siste frist for neste utslippstest er - om aktuelti

Ledningsnett, rør, slanger, olje- og
drivstofft ilførselsrør Kontrollere plassering, skade, oppfrynsing, lekkasje (hvis synlig)l

Motor, vakuumpumpe, varmeapparat, radiator Kontrollere skader og lekkasjer (hvis synlig)i" -^Kjølevæske Kontrollere konsentrasjonen av frostvæsk e*$
Kontrollere konsentrasjonen av frostvåskelviJkjølevæske ikke er i

henhold til spesifikasjonene, må den skiftes under en egen arbeidsorde
Kjølevæskens ekspansjonstank,
spylervæskebeholdere og batteri

Kontrollere/etterfylle væskenivå ved behov - i tilfelle unormalt væsketap

opprettes separat ordre for undersøkelse og utbedringr
Batteri Visuell kontroll med tanke på lekkasjer - i tilfelle unormalt væsketap

opprettes separat ordre for undersøkelse og utbedring (opr.nr.31 214
q1

DSkifte (bruk moment'13 Nm)

Demonter og monter for å komme til tennpluggene (bruk moment 10
Nm)

lnduksjons luftfilter D

Hovedlyktjustering A
Bremsevæske Kontrollere/ettefille væskenivå ved behov - i tilfelle unormalt væsketap

opprettes separat ordre for undersøkelse og utbedringr

oTappe olje og skifte oljefilter (bruk moment 15 Nm)

Kontrollere med tanke på skade, slitasje, sikkerhet og gummislitasjer

girkasse,
Kontrollere skader og lekkasjer (hvis synlig)l

ogolje Kontrollere plassering, skade, oppfrynsing, lekkasje (hvis synlig)1

Understell +
Kontrollere tilstand på PVC-beleggl

Dekk Kontroller slitasje og tilstand, spesielt ved dekksiden, mønsterdybde

ae$ mm,vr$. mm, va$ r,, nn8rn,

V

v
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Kontroller om det er slitasje på bremseklossene og bremseskivene med
hjulene på. Kontroller bakre bremsetromler - i tilfelle unormalt væsketap

(c) Opphavsrett, Ford Motor Company 1994-2O21
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KJørå bil*n inn på v*rkstedot

Håndbrems

Kjølevæske

Coil på tennplugg

lskifte - (oftere iforurensede områder)

lKontroller - juster innretting om nødvendig

Undsr hil§n



Dato: 08.mar.2021
Driftskontroll + Service komfort pakke

anvendes egen ordre for undersøkelse og ut@
krevende drifisforhold).

På utsiden av bilen
Motor

DFylle motorolje
Dekk Justere trykk
System for rask utbedring av punktert dekk Kontroller best før-datoen på dekktetningsmiddelet (ved behov)1
Reservehjul J_rit"f" trykk, kontrollere slitasje og tilstand (noter mønsterdybde)

_mm
Dekktrykkovervåking Justere dekktrykk, tilbakestille - hvis aktuelt
Bagasjeromslys + Kontrollere virkemåte ved behov
Klistremerker for serviceoversikt og påminnelse
om MicronAir-filter

Oppdatere kjøretøyets serviceoversikt (servicebok / digital
serviceoversikt (DSR) fest klistremerkene på B-stolpen på førersiden

Anbefålt vedtikeheld
Visuell kontroll av karosseri og lakk Utfør årlig samtidig med operasjonene merket (+) over - se detaljert

kontrollskjema om aktuelt.
(opr.nr.54 555 '1 +) V

Veitest
Veitest Utfør en veitest etter rutineservice v
§vernevnte kontroNl irar blitt utført til Fords standard av ditt §erviceteam

Kunderådgiver Irr'rekaniker g/l -,.)&,p/ ,1A Serviceledelse

Mekam ikeren$ k*mmsntsrsr

i,f

t,
v

v

lt
Y/

lt

A

+ Utføren visuell inspeksjon a'/ kai'o§seriet og lakken sarntldig med disse operasjonene på biler produser,l l.o.m.C3I2CO2-se Ceta,rert kcntrcllskjema om aktueit.
Separat arbeidskostnad avhengig av markedregler.

1 Kontroller kan utføres under interaktivt mottak. Gjelder bare hvis sånt mottak finnes og ferdighetene til personalet er tilstrekkelig til å utføre kontroller.

Neste service for denne bilen skal ikke utføres senere enn 08.mar.20 22 elter ved 20000km avhengig av hva som inntreffer først.

Krevende forhold

Korte turer på under 1 6 km når utetemperaturen er under frysepunktet

Lenge på tomgang, f eks politi, drosje eller dør til dør-kjøring.

Kjøring med tilhenger, campingvogn, takboks eller makslast

Offroad-kjøring som f eks veier uten fast dekke eller med mye støv

(c) Opphavsrett, Ford Motor Gompany 1994-2021
Side 2 av 2

uileler Blt§n

+


