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Fotos

Nº do servico

OS 2733875-21
Nome do Prestador

Tonni
Nº qra do prestador

129763

Dados Gerais

Nome do segurado

Andrea
Endereço de ocorrência

RUA PROFESSORA
ODILA SIMOES -
VITORIA, ES

Endereço de destino

RUA GUARAPARI, ES,
BRASIL GUARAPARI

Problema/Necessidade

GUINCHO...
Serviço concluído

Sim

Placa do Veículo

PPL1909

Questionário

Marca da bateria

Magneti Marelli

Observação sobre a bateria

Bateria descarregada

Modelo da bateria

12v

Amperagem da bateria

60

Quilometros do veiculo

62
Dano preexistente

Riscado
Itens do veículo

Alternador  
Bicos de Ignição  
Corpo de Borboleta  
Ferramentas  
Modulo de Ignição  
Motor de Arranque  
Módulo de Ignição  
Protetor de Carter  
Tapetes  

Nível de combustível

25%

Observações do dano

Rodas de liga leve
riscadas. Parachoque
traseiro riscado.
Laterais das portas
com arranhadas e
amassados pequenos.
Airbeg motorista e
passageiros
acionaram.
Parachoque dianteiro
capô os dois faróis
avariados e faróis de
neblina avariados.
Radiador e
compreensorcompreenso
do ar avariados.
Parabrisa riscados.
Bojos dos retrovisores
riscados.

Pneu Dianteiro Esquerdo

em estado regular,
marca ecology , liga-
leve

Pneu Dianteiro Direito

em estado regular,
marca ecology , liga-
leve

Pneu Traseiro Esquerdo

em estado regular,
marca pirelli, liga-leve

Pneu Traseiro Direito

em estado regular,
marca silverstone ,
liga-leve

Pneu Step

em estado regular, marca �restone , rodas de ferro

Comentário do prestador

Observações

Segue sem documento e não possui pertences pessoais. Chave canivete com desgastes de uso do proprietário.

https://laudo.portosegurofaz.com.br/60479ad82471e9e503555a4d/photos


09/03/2021 LAUDO DIGITAL

https://laudo.portosegurofaz.com.br/60479ad82471e9e503555a4d 2/2

Declaração

Declaro estar de acordo com o preenchimento deste formulário e com destino do meu veículo. Declaro ainda ter retirado do interior do veículo todos os bens e valores pessoais
não interligados ao automóvel. Fica a Cia isenta de qualquer responsabilidade sobre o mesmo. Autorizo ainda a cobrança do serviço ora realizado caso a proposta de seguro não
seja aceita pela Cia dentro do prazo previsto. https://www.azulseguros.com.br/condicoes-gerais/

Data de Conclusão do Laudo

09/03/2021 12:57hs

Fale com a Azul Seguros

(11) 98355-9962

Assinatura

Localização da assinatura
-20.5376742, -40.3897586

Assinatura Base
TONNI

Localização da assinatura
-20.5376724, -40.3897509

Assinatura Patio
GEORGE

Localização da assinatura
-20.5376722, -40.3897494

Assinatura Patio
GEORGE

https://www.azulseguros.com.br/condicoes-gerais/
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5511%20983559962

