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Úvodní slovo školitele 

Vážení obchodní a servisní partneři, vážení zájemci o školení WABCO, 

připravili jsme pro Vás publikaci Katalog školení, ve které bychom Vám rádi představili školení z portfolia 

WABCO Academy a to včetně důležitých doplňujících informací. Katalog školení je informační publikace 

o všech školeních WABCO Academy. Důležitou součástí Katalogu školení  je přihláška, ve které jsou 

aktuálně vypsaná školení včetně termínů. Snažíme se naše školení připravovat pro Vás tak, abyste si 

z nich odnesli co nejvíce užitečných informací a přinesla Vám největší užitek, proto jsou pro nás velmi 

důležité Vaše náměty, názory a připomínky. 

Těšíme se na shledanou na našich školeních! 

Váš tým WABCO
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WABCO Academy 
 
WABCO Academy Vás úspěšně vzdělává již déle než 45 let. Kromě poskytování kompletních znalostí a 

praktického know – how se zaměřuje na flexibilní vzdělávací řešení s okamžitým přínosem pro účastníky 

školení. WABCO Academy má celosvětově 18 školících center, která jsou schopna pokrýt vysokou 

poptávku našich zákazníků po školení v téměř všech světových jazycích. Více než 190 000 účastníků 

školení z 45 zemí světa už úspěšně prošli základní osou školících kurzů. 

 

Technická školení 

Instalace systému, diagnostika nebo údržba – technická školení WABCO Academy 

nabízí řadu praktických modulů, které poskytují účastníkům školení potřebné 

praktické informace pro rozvoj jejich znalostí, dovedností a pomáhájí jim uspět 

v rychle se rozvíjejícím technickém světě. 

 

Obchodně - technická školení 

Obchodně - technická školení jsou přizpůsobena Vašim individuálním požadavkům 

a potřebám pro podporu prodeje systémů a komponentů WABCO. Cílem 

obchodně -  technických školení je předání technických znalostí  Vašim prodejcům 

a technikům a podpořit je v prakticky orientovaném způsobu prodeje. 

 

Online školení 

Online školení jsou nejnovějším trendem ve vzdělávání a jsou nejjednodušší 

cestou, jak získat znalosti z nabídky WABCO Academy. Vše co potřebujete je 

počítač a přístup na internet. Po provedení registrace máte možnost absolvovat 

školení z naší online nabídky. 

 

Chcete vědět víc? 

Zaujala Vás možnost vzdělání s WABCO Academy a chcete vědět víc? 

Kontaktujte Vašeho obchodního nebo servisního partnera WABCO 

nebo školitele WABCO: Ing. Jakub Katrenčík, Ph.D., Pražákova 1008/69, Brno, 

639 00, Česká republika, +420 725 957 260, jakub.katrencik@wabco-auto.com.



 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technická školení 
 

 



 

5  

 
Technická školení 
Neustále se zrychlující technologický vývoj přináší velké výzvy pro pracovníky 

servisních dílen, aby neustále rozvíjeli svoje znalosti a dovednosti. Vozidla jsou 

vybavována stále složitějšími systémy, které vyžadují výrazně vyšší úroveň 

znalostí pro jejich správnou instalaci, nastavení, parametrování nebo odstranění 

závad. Majitelé vozidel očekávají vysokou technickou úroveň a odbornost svých 

servisních partnerů. Úspěch a konkurenceschopnost Vašeho servisu závisí 

především na odbornosti Vašich zaměstnanců, proto WABCO Academy nabízí 

rozsáhlou řadu školení pro rozšíření technického know – how a kvalifikace Vašich 

zaměstnanců. 

 

Váš partner pro další vzdělávání 
 
V roce 2016 jsme pro Vás otevřeli nové školící centrum ve Vídni,  

které je vybaveno učebnami s moderní prezentační technikou, modely a řezy 

ventilů, dílnou s funkčními modely systémů WABCO pro motorová i přípojná 

vozidla pro praktické ukázky a zkoušky. Zázemí a komfort školícího centra Vám 

umožní soustředit se pouze na Vaše teoretické i praktické vzdělávání a dosáhnout 

tak požadované úrovně znalostí. 

 

 

 

 

 

Školící centrum WABCO Austria GesmbH., 

Rappachgasse 42, Vídeň, 1110, Rakousko 
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Základní školení + systémy ABS 
Popis školení 

Základní školení je vstupní branou do světa vzdělávání s WABCO 

Academy. Cílem školení je seznámit účastníky se základními 

fyzikálními a funkčními principy konvenčních pneumatických 

brzdových  systémů, konvenčních ventilů, elektronických systémů 

ABS včetně diagnostických programů WABCO ABS pro motorová a 

přípojná vozidla. 

Po absolvování školení budou účastníci schopni 

- popsat stavbu a funkci konvenční vzduchotlaké brzdové soustavy na 

  užitkových vozidlech (motorová a přípojná vozidla, autobusy) 

- zapojit vzduchotlakou brzdovou soustavu motorového a přípojného 

  vozidla pomocí schématu zapojení soustavy 

- popsat stavbu a funkci standardních přístrojů (ventilů) používaných 

  ve vzduchotlaké brzdové soustavě na užitkových vozidlech 

- zkontrolovat a proměřit správnou funkci komponentů vzduchotlaké  

  brzdové soustavy 

- nastavit nebo upravit nastavení u vybraných ventilů (aut. zátěžový 

  regulátor, přepouštěcí a omezovazí ventil, řídící ventil přívěsu aj.) 

- popsat a rozlišit systémy WABCO ABS pro motorová a přípojná 

  vozidla 

- diagnostikovat systémy ABS pomocí diagnostického software 

  WABCO 

 

Cílová skupina 

Mistři servisních dílen, vedoucí servisu, příjimací technici, mechanici (servisy, dopravci, flotily...), technici, 

prodejci náhradních dílů pro užitková vozidla, absolventi učilišť a středních škol, začátečníci v oboru 

pneumatických brzdových systémů. 

Ukončení školení 

Každý účastník obdrží certifikát potvrzující účast na školení a také obdrží PIN (Personal Identification 

Number = osobní identifikační číslo) pro diagnostické programy WABCO, které souvisí s obsahem 

školení (diagnostické programy pro systémy ABS motorových a přípojných vozidel). 

Název školení 

Základní školení + 

systémy ABS 

Délka školení 

4 dny 

Podmínky účasti 

žádné 
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EBS a ECAS pro přípojná vozidla 
Popis školení 

Školení EBS a ECAS pro přípojná vozidla navazuje na Základní 

školení a rozšiřuje znalosti účastníků o elektronických brzdových 

systémech EBS C a D pro přípojná vozidla. Součástí školení je také 

systém elektronicky řízeného pneumatického odpružení ECAS pro 

přípojná vozidla. 

Po absolvování školení budou účastníci schopni 

- popsat stavbu, funkce a rozlišit generace elektronických brzdových 

  systémů EBS C a D pro přípojná vozidla 

- diagnostikovat a testovat systémy EBS C a D pro přípojná vozidla 

  pomocí diagnostického software WABCO 

- vyměnit na přípojném vozidle modulátor TEBS C resp. D 

- parametrovat funkce elektronických brzdových systémů EBS C a D 

  pro přípojná vozidla 

- popsat stavbu a funkce elektronicky řízeného pneumatického 

  odpružení ECAS pro přípojná vozidla 

- diagnostikovat, testovat a parametrovat systém ECAS pro 

  přípojná vozidla pomocí diagnostického software  WABCO 

- vyměnit na přípojném vozidle řídící jednotku ECAS 

 

Cílová skupina 

Mistři servisních dílen, vedoucí servisu, příjimací technici, mechanici (servisy, dopravci, flotily...), technici, 

prodejci náhradních dílů pro užitková vozidla, absolventi učilišť a středních škol, absolventi Základního 

školení WABCO. 

Ukončení školení 

Každý účastník obdrží certifikát potvrzující účast na školení a také obdrží PIN (Personal Identification 

Number = osobní identifikační číslo) pro diagnostické programy WABCO, které souvisí s obsahem 

školení (diagnostické programy pro systémy EBS a ECAS pro přípojná vozidla). 

Název školení 

EBS a ECAS                  

pro přípojná vozidla 

Délka školení 

3 dny 

Podmínky účasti 

absolvované školení: 

Základní školení 
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EBS E pro přípojná vozidla 
Popis školení 

Školení EBS E pro přípojná vozidla navazuje na školení EBS a ECAS 

pro přípojná vozidla a rozšiřuje znalosti účastníků školení o konstrukci, 

možnostech parametrování funkcí a diagnostice elektronického 

brzdového systému EBS E pro přípojná vozidla.  

Po absolvování školení budou účastníci schopni 

- popsat stavbu a funkce elektronického brzdového systému EBS E 

  pro přípojná vozidla včetně dostupných subsystémů (SmartBoard, 

  OptiLink, konvenční systém odpružení, integrovaný systém 

  elektronicky řízeného odpružení...) 

- diagnostikovat a testovat systém EBS E pro přípojná vozidla pomocí 

  diagnostického software WABCO 

- vyměnit na přípojném vozidle modulátor TEBS E 

- parametrovat funkce elektronického brzdového systému EBS E pro 

  přípojná vozidla 

- nastavit jazyk, nastavit a parametrovat subsystém SmartBoard 

  pomocí diagnostického software WABCO 

 

 

Cílová skupina 

Mistři servisních dílen, vedoucí servisu, příjimací technici, mechanici (servisy, dopravci, flotily...), technici, 

prodejci náhradních dílů pro užitková vozidla, absolventi učilišť a středních škol, absolventi školení EBS a 

ECAS pro přípojná vozidla. 

Ukončení školení 

Každý účastník obdrží certifikát potvrzující účast na školení a také obdrží PIN (Personal Identification 

Number = osobní identifikační číslo) pro diagnostické programy WABCO, které souvisí s obsahem 

školení (diagnostický program pro systém EBS E pro přípojná vozidla).

Název školení 

EBS E                              

pro přípojná vozidla 

Délka školení 

3 dny 

Podmínky účasti 

absolvovaná školení: 

Základní školení,         

EBS a ECAS                     

pro přípojná vozidla 
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Update TEBS E 
Popis školení 

Aktualizační školení Update TEBS E je určeno účastníkům, kteří si 

chtějí aktualizovat znalosti o nových funkcích, modifikacích, 

rozšířeních a diagnostice systému EBS E pro přípojná vozidla. 

Školení je vhodné pro absolventy školení EBS E pro přípojná vozidla, 

kteří jej absolvovali před cca dvěma roky a déle.  

Po absolvování školení budou účastníci schopni 

- popsat konstrukční novinky ve stavbě brzdového systému EBS E pro 

  přípojná vozidla 

- pracovat s novými parametry modulátoru EBS E 

- instalovat a používat aktuální diagnostický software brzdového 

  systému EBS E pro přípojná vozidla WABCO 

- parametrovat a zprovoznit nové subsystémy/funkce systému EBS E 

  pro přípojná vozidla 

 

 

 

Cílová skupina 

Mistři servisních dílen, vedoucí servisu, příjimací technici, mechanici (servisy, dopravci, flotily...), technici, 

prodejci náhradních dílů pro užitková vozidla, absolventi učilišť a středních škol, absolventi školení EBS E 

pro přípojná vozidla. 

Ukončení školení 

Každý účastník obdrží certifikát potvrzující účast na školení a také obdrží PIN (Personal Identification 

Number = osobní identifikační číslo) pro diagnostické programy WABCO, které souvisí s obsahem 

školení (diagnostické programy pro systémy EBS přípojných vozidel) 

 

Název školení 

Update                                  

EBS E                               

Délka školení 

2 dny 

Podmínky účasti 

absolvovaná školení: 

Základní školení,         

EBS a ECAS                     

pro přípojná vozidla, 

EBS E                                     

pro přípojná vozidla 
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Truck/BUS EBS 
Popis školení 

Školení Truck EBS navazuje na Základní školení a je zaměřeno na 

vývoj a funkce elektronických brzdových systémů EBS pro motorová 

vozidla. Součástí školení je seznámení s diagnostickými programy 

WABCO EBS pro motorová vozidla. 

Po absolvování školení budou účastníci schopni 

- rozlišit jednotlivé generace elektronických brzdových systémů EBS 

  pro motorová vozidla 

- popsat stavbu a funkce elektronických brzdových systémů EBS pro 

  motorová vozidla 

- diagnostikovat a testovat systémy EBS pro motorová vozidla pomocí 

  diagnostického software  WABCO 

- vyměnit řídící jednotky a modulátory EBS pro motorová vozidla 

 

 

 

 

Cílová skupina 

Mistři servisních dílen, vedoucí servisu, příjimací technici, mechanici (servisy, dopravci, flotily...), technici, 

prodejci náhradních dílů pro užitková vozidla, absolventi učilišť a středních škol, absolventi Základního 

školení WABCO. 

Ukončení školení 

Každý účastník obdrží certifikát potvrzující účast na školení a také obdrží PIN (Personal Identification 

Number = osobní identifikační číslo) pro diagnostické programy WABCO, které souvisí s obsahem 

školení (diagnostické programy pro systémy EBS motorových vozidel). 

 

Název školení 

Truck/BUS                                  

EBS                               

Délka školení 

1 den 

Podmínky účasti 

absolvované školení: 

Základní školení         
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Truck/BUS ECAS 
Popis školení 

Školení Truck ECAS navazuje na Základní školení a je zaměřeno na 

vývoj a funkce elektronicky řízených pneumatických systémů 

odpružení ECAS pro motorová vozidla. Součástí školení je seznámení 

s diagnostickými programy, které jsou dostupné pro některé systémy 

ECAS pro motorová vozidla. 

Po absolvování školení budou účastníci schopni 

- rozlišit jednotlivé generace řízených pneumatických systémů 

  odpružení pro motorová vozidla ECAS 

- popsat stavbu a funkce elektronicky řízených pneumatických 

  systémů odpružení pro motorová vozidla ECAS 

- diagnostikovat a testovat systémy ECAS pro které jsou dostupné 

  diagnostické programy WABCO 

- vyměnit řídící jednotky a komponenty systému, případně kalibrovat 

  ECAS pro motorová vozidla 

 

 

Cílová skupina 

Mistři servisních dílen, vedoucí servisu, příjimací technici, mechanici (servisy, dopravci, flotily...), technici, 

prodejci náhradních dílů pro užitková vozidla, absolventi učilišť a středních škol, absolventi Základního 

školení WABCO. 

Ukončení školení 

Každý účastník obdrží certifikát potvrzující účast na školení a také obdrží PIN (Personal Identification 

Number = osobní identifikační číslo) pro diagnostické programy WABCO, které souvisí s obsahem 

školení (diagnostické programy pro systémy ECAS motorových vozidel). 

Název školení 

Truck/BUS                                  

ECAS                               

Délka školení 

1 den 

Podmínky účasti 

absolvované školení: 

Základní školení         
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Truck/BUS SAFETY 
Popis školení 

Školení Truck/BUS SAFETY navazuje na Základní školení a je 

zaměřeno zejména na vývoj a funkce elektronických 

asistenčních/bezpečnostních systémů pro motorová vozidla – 

OnGuard, OnGuard MAX, OnLane a OptiTire. Součástí školení je 

představení trendů ve vývoji bezpečnostních systémů. 

Po absolvování školení budou účastníci schopni 

- popsat stavbu a funkci asistenčních/bezpečnostních systémů pro 

  motorová vozidla 

- popsat stavbu, funkci a diagnostiku systémů OnGuard/ 

  OnGuard MAX pro motorová vozidla 

- popsat stavbu, funkci a diagnostiku systémů OnLane pro motorová 

  vozidla 

- provést montáž, parametrizaci a spuštění systému sledování tlaku 

  v pneumatikách OptiTire pro motorová vozidla 

 

 

Cílová skupina 

Mistři servisních dílen, vedoucí servisu, příjimací technici, mechanici (servisy, dopravci, flotily...), technici, 

prodejci náhradních dílů pro užitková vozidla, absolventi učilišť a středních škol, absolventi Základního 

školení WABCO. 

Ukončení školení 

Každý účastník obdrží certifikát potvrzující účast na školení a také obdrží PIN (Personal Identification 

Number = osobní identifikační číslo) pro diagnostické programy WABCO, které souvisí s obsahem 

školení (diagnostické programy pro asistenční/bezpečnostní systémy motorových vozidel). 

Název školení 

Truck/BUS                                  

SAFETY                               

Délka školení 

1 den 

Podmínky účasti 

absolvované školení: 

Základní školení         
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BUS MTS a ATC 
Popis školení 

Školení BUS MTS a ATC je určeno zájemcům o základní znalosti 

systému pro ovládání dveří autobusů MTS a systém ovládání klimatu 

v autobusech ATC.  

Po absolvování školení budou účastníci schopni 

- popsat stavbu, komponenty a funkci systému ovládání dveří v 

  autobusech MTS 

- použít diagnostický program WABCO pro diagnostiku systému MTS 

- popsat stavbu, komponenty a funkci systému ovládání klimatu ATC v 

  autobusech  

 

 

 

 

 

Cílová skupina 

Mistři servisních dílen, vedoucí servisu, příjimací technici, mechanici (servisy, dopravci, flotily...), technici, 

prodejci náhradních dílů pro užitková vozidla, absolventi učilišť a středních škol, absolventi Základního 

školení WABCO. 

Ukončení školení 

Každý účastník obdrží certifikát potvrzující účast na školení a také obdrží PIN (Personal Identification 

Number = osobní identifikační číslo) pro diagnostické programy WABCO, které souvisí s obsahem 

školení (diagnostické programy pro systém MTS).

Název školení 

BUS                                  

MTS a ATC                               

Délka školení 

1 den 

Podmínky účasti 

absolvované školení: 

žádné      
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Off Highway 
Popis školení 

Cílem školení je seznámit účastníky se základními fyzikálními a 

funkčními principy konvenčních pneumatických brzdových  systémů a 

konvenčních ventilů používaných v zemědělských motorových a 

přípojných vozidlech. 

Po absolvování školení budou účastníci schopni 

- popsat stavbu a funkci konvenční vzduchotlaké brzdové soustavy na 

  zemědělských vozidlech (motorová a přípojná vozidla) 

- popsat stavbu a funkci standardních přístrojů (ventilů) používaných 

  ve vzduchotlaké brzdové soustavě na zemědělských vozidlech 

- zkontrolovat a proměřit správnou funkci komponentů vzduchotlaké 

  brzdové soustavy  

- zkontrolovat a proměřit funkci vzduchotlaké  brzdové soustavy 

- nastavit nebo upravit nastavení u vybraných ventilů (aut. zátěžový 

  regulátor, přepouštěcí a omezovazí ventil, řídící ventil přívěsu aj.) 

 

 

 

Cílová skupina 

Mistři zemědělských servisních dílen, vedoucí servisu, příjimací technici, mechanici (zemědělské servisy, 

provozovatelé zemědělské techniky, servisní sítě...), technici, prodejci náhradních dílů pro zemědělská 

vozidla, absolventi učilišť a středních škol z oboru dopravy a zemědělství. 

Ukončení školení 

Každý účastník obdrží certifikát potvrzující účast na školení.

Název školení 

Off Highway                              

Délka školení 

2 dny 

Podmínky účasti 

absolvované školení: 

žádné      
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Obchodně - technická 

školení 
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Obchodně technické školení 
Popis školení 

Obchodně - technická školení jsou přizpůsobena Vašim individuálním 

požadavkům a potřebám pro podporu prodeje systémů a komponentů 

WABCO. Cílem obchodně -  technických školení je předání 

technických znalostí  Vašim prodejcům a technikům a podpořit je v 

prakticky orientovaném způsobu prodeje.  

Po absolvování školení budou účastníci schopni 

- popsat základní stavbu a funkci vybraných systémů WABCO 

- technicky podpořit koncového zákazníka při nákupu nových 

  komponentů a systémů WABCO 

- pracovat s databází WABCO INFORM a vyhledávat informace 

  o systémech a komponentách WABCO 

 

 

 

 

 

Cílová skupina 

Prodejci, asistenti prodeje, příjimací technici, technici na prodejnách. 

Název školení 

Obchodně - technické 

školení                              

Délka školení 

1 den 

Podmínky účasti 

absolvované školení: 

žádné      
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Řadiče pro AMT převodovky Volvo 
Popis školení 

Obchodně-technické školení pneumatických řadících systémů pro 

Automatizované Mechanické Převodovky (AMT) Volvo. Školení je 

zaměřeno na představení kompletního portfolia opravárenských sad 

pro řadiče WABCO automatizovaných převodovek VOLVO.   

Po absolvování školení budou účastníci schopni 

- rozlišit typy opravárenských sad a zvolit vhodné opravárenské sady 

  pro jednotlivé typy oprav 

- vyhledat opravárenské sady pro řadiče AMT převodovek včetně 

  produktových čísel 

 

 

 

 

 

 

Cílová skupina 

Mistři servisních dílen, vedoucí servisu, příjimací technici, mechanici (servisy, dopravci, flotily...), technici, 

prodejci náhradních dílů pro užitková vozidla, absolventi učilišť a středních škol. Pro přihlášení na školení 

není nutné absolvovat žádné předchozí školení WABCO. 

Ukončení školení 

Každý účastník obdrží certifikát potvrzující účast na školení a také obdrží publikaci s přehledem 

opravárenských sad WABCO pro řadiče automatizovaným manuálních přeovodvek.

Název školení 

Řadiče pro                       

AMT převodovky Volvo                             

Délka školení 

1 den 

Podmínky účasti 

absolvované školení: 

žádné      
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Školení techniků 
Popis školení 

Školení techniků je zaměřeno na základní seznámení s informacemi o 

produktech WABCO – účastníci budou seznámeni s databází WABCO 

INFORM a značením ventilů, stavbou a funkcí systémů EBS, ECAS a 

jejich komponent pro užitková motorová a přípojná vozidla. Součástí 

školení je také seznámení s procesem zadávání a zpracování 

reklamací. 

Po absolvování školení budou účastníci schopni 

- vyhledávat a pracovat s informacemi a produktovými čísly pomocí 

  databáze WABCO INFORM 

- popsat základní stavbu a funkci brzdových systémů EBS pro 

  motorová a přípojná vozidla 

- popsat základní stavbu a funkci elektronicky řízených systémů 

  odpružení ECAS pro motorová a přípojná vozidla 

- znát proces zadávání a zpracování reklamací 

 

 

 

Cílová skupina 

Mistři servisních dílen, vedoucí servisu, příjimací technici, technici, prodejci náhradních dílů pro užitková 

vozidla. 

Ukončení školení 

Každý účastník obdrží certifikát potvrzující účast na školení. 

 

Název školení 

Školení techniků                             

Délka školení 

1 den 

Podmínky účasti 

absolvované školení: 

žádné      
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Online školení 
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Online technická školení 
Popis školení 

Společnost WABCO nabízí online alternativu ke standardním 

technickým školením, která se konají ve školícím centru WABCO. 

V nabídce online školení naleznete celou řadu témat, která 

korespondují s tématy technických školení a k jejichž dokončení 

potřebujete pouze počítač s připojením k internetu. Kompletní 

nabídku online technických školení naleznete na webové adrese 

WABCO Academy pomocí QR kódu: 

 

Odkaz na registraci online školení WABCO 

Po vyplnění registračního formuláře obdržíte automatické potvrzení 

přijetí registračního formuláře. Pro dokončení registrace musíte 

obdržet další email s požadovanými přihlašovacími údaji pro spuštění 

školení. 

Aktuální portoflio online školení je dostupné v Angličtině a Němčině, 

další jazykové varianty se připravují. 

Cílová skupina 

Mistři servisních dílen, vedoucí servisu, příjimací technici, mechanici (servisy, dopravci, flotily...), technici, 

prodejci náhradních dílů pro užitková vozidla, absolventi učilišť a středních škol. 

Ukončení školení 

Každý účastník obdrží certifikát potvrzující absolvování školení a PIN 2 (Personal Identification Number = 

osobní identifikační číslo) pro diagnostické programy WABCO, které souvisí s obsahem školení 

(diagnostické programy pro systémy EBS přípojných vozidel). PIN 2 opravňuje držitele provádět výměnu 

řídících jednotek. Všechny funkce diagnostického software, včetně změny parametrů, umožňuje pouze 

použití PIN 1.

Název školení 

Online                        

technická školení                             

Délka školení 

dle typu školení 

Podmínky účasti 

počítač,                    

internetové připojení, 

registrace 
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Seznam online školení WABCO 

Seznam aktuálně dostupných online školení WABCO je dostupný na 

webových stránkách WABCO Academy. Ve formuláři zvolte zemi, kde 

se nácházíte „Choose Country“ a v políčku „Choose Topic“ si vyberte 

ze seznamu nabízených školení: 

 

Odkaz na seznam online školení 

Aktuálně dostupná online školení: 

- Kotoučové brzdy 

- APS EAPU 

- Základní školení 

- ECAS 

- Elektronické systémy pro autobusy 

- IVTM 

- OnLane instalace 

- OptiTire 

- Power Networks 

- EBS E pro přípojná vozidla 

- EBS E E1 – E2 pro přípojná vozidla  

- EBS E E2.5 – E4 pro přípojná vozidla 

- EBS E E5 pro přípojná vozidla 

- Trailer GUARD 

- VCS II 

- TRAXEE telematika 
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Doplňující informace 
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Adresa školícího centra WABCO 

 

Adresa školícího centra WABCO 

Školící centrum společnosti WABCO pro Českou republiku a Slovensko se 

nachází na adrese WABCO Austria GesmbH., Rappachgasse 42, Vídeň, 1110, 

Rakousko. Pro hrubou orientaci je přiložena mapka níže.  

 

zdroj:https://www.google.cz/maps/place/Firma+Wabco+Austria+GmbH./@48.197855,16.4299898,12.25z/data=!4m5

!3m4!1s0x476da9768f6016a3:0xea616c70d9072269!8m2!3d48.1774443!4d16.4245059 
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Parkování je zajištěno přímo v areálu školícího centra WABCO. Parkování v okolí 

školícího centra je zpoplatněno. 

 

zdroj:https://www.google.cz/maps/place/Firma+Wabco+Austria+GmbH./@48.1778319,16.4242707,3a,90y,136.44h,

96.8t/data=!3m6!1e1!3m4!1sE7YSkQCEVxsjRq89pYXB-

g!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x476da9768f6016a3:0xea616c70d9072269!8m2!3d48.1774443!4d16.4245059 
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Informace o příhlášení na školení 

 

Přihlášení na technické školení - email 

Pro příhlášení na technické školení WABCO vyplňte prosím přihlášku, která je 

součástí Katalogu školení, nebo je k dispozici u Vašich servisních / obchodních 

partnerů WABCO, a zašlete na emailovou adresu školitele: 

jakub.katrencik@wabco-auto.com, nebo přihlášku zašlete Vašemu 

servisnímu/obchodnímu partnerovi WABCO. Přihláška musí být kompletně 

vyplněna, jinak nebude přijata. Příklad vyplněné přihlášky naleznete níže. 

Uvedené údaje v hlavičce přihlášky budou použity jako podklady k fakturaci 

školení, dbejte prosím na správnost vyplněných údajů, zejména, pokud si přejete 

fakturovat např. na centrální pobočku Vaší společnosti. Další kontakty ze strany 

WABCO Academy budou dále směřovány výhradně na uvedenou kontaktní 

osobu. Ve spodní části přihlášky je přehled termínů s místem pro vyplnění jména 

účastníka/účastníků školení a termín ubytování. Do políčka „Fakturace přes“ 

uveďte prosím distributora WABCO, přes kterého si přejete školení fakturovat. 

Pro vyhledání distributora WABCO můžete využít webovou aplikaci na stránkách 

společnosti WABCO, odkaz na distributor lokátor je v níže přiloženém QR kódu. 

 

Odkaz na distributor lokátor WABCO 

Každá přihláška musí být ze strany školitele potvrzena emailem!  

 

Příklad vyplněné přihlášky naleznete na další straně. 

 

 

mailto:jakub.katrencik@wabco-auto.com
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Společnost WABCO brzdy k vozidlům spol. s.r.o.  

  IČO/DIČ  45279705 

Adresa 

Ulice a č.p. Pražákova 1008/69  

Město  Brno 

PSČ 639 00  

Kontaktní 

osoba 

Jméno Ing. Jakub Katrenčík, Ph.D.  

Email jakub.katrencik@wabco-auto.com  

Telefon  +420 725 957 260 

Fakturace přes * Uveďte prosím WABCO distributora  

* Uveďte prosím distributora WABCO, přes kterého si přejete obdržet fakturu. Distributor 

lokátor WABCO naleznete webových stránkách WABCO, nebo pomocí QR kódu. 

 
Bez vyplněných údajů bude přihláška brána jako nekompletní a nebude přijata!! 

                

Školení Termín Jméno a příjmení účastníka Ubytování **(od/do) 

BASIC + 

ABS 

21. - 24.1.2019        

(4 dny, Vídeň) 

Jakub Katrenčík  
ano, od 20.1.2019  

  

BASIC + 

ABS 

4. - 7.2.2019        

(4 dny, Vídeň) 

  
  

  

TEBS C,D / 

ECAS 

12. - 14.3.2019    

(3 dny, Vídeň) 

Jakub Katrenčík   
ano  

  

TEBS E 
21. - 23.5.2019     

(3 dny, Vídeň) 

Jakub Katrenčík   
ne  

  

Update    

TEBS E 

18. - 19.6.2019     

(2 dny, Vídeň) 

  
  

  

  

Přihlášku pošlete emailem na adresu: jakub.katrencik@wabco-auto.com 
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Přihlášení na technické školení - online 

Pro příhlášení na technické školení WABCO pomocí webových stránek použijte 

prosím v přiloženém QR kódu.  

 

Odkaz na WABCO Academy 

V sekci „PRODUCT TRAINING“ vyberte zemi, ve které chcete školení 

absolvovat. Vezměte prosím na vědomí, že školení určená pro Českou republiku 

a Slovensko se konají v Rakousku (Austria). 
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Výběr požadovaného školení provedete v sekci „Choose Topic“, kde se Vám 

zobrazí všechna dostupná školení pro dané období. Pro potvrzení výběru školení 

klikněte vpravo na „Search Training“. 

 

Zobrazí se Vám datum a místo konání školení a počet volných míst. Po kliknutí 

na šipku v pravé části se dostanete k vyplnění údajů.  
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Po vyplnění údajů, zaškrtněte prosím políčko „Souhlasím s obecnými obchodními 

podmínkami a klikněte na „Sign In 

 

Po odeslání formuláře obdržíte automatickou odpověď potvrzující přijetí 

formuláře. Stejně jako u předchozího způsobu přihlášení musíte obdržet 

potvrzení o přihlášení ze strany školitele.  
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Informace o zajištění ubytování 

 

Zprostředkování ubytování během školení 

V případě Vašeho zájmu jsme schopni zprostředkovat účastníkům školení 

ubytování v hotelu, který se nachází v pěší dostupnosti od školícího centra 

WABCO. Hotel je cenově orientovaný, tomu odpovídá nízké vybavení pokojů. 

V hotelu je i možnost parkování v podzemní hotelové garáži. V případě zájmu o 

zprostředkování ubytování, uveďte prosím tuto skutečnost v přihlášce. Jsme 

schopni zprostředkovat ubytování i den před zahájením školení. Cena za 

ubytování není součástí ceny za školení. Účastníci školení platí ubytování přímo 

na recepci hotelu. 

Ubytování zprostředkováváme v hotelu ibis budget Wien Sankt Marx sídlící na 

adrese Franzosengraben 15, 1030, Vídeň, Rakousko. Hotel se nachází cca 10 

minut od školícího centra WABCO. Podrobnosti budou uvedeny v propozicích 

školení. 

 
zdroj: https://www.accorhotels.com/gb/hotel-3706-ibis-budget-wien-sankt- 

marx/index.shtml 

Zprostředkování ubytování je pouze doplňkový servis pro naše zákazníky, 

v případě, že zájem o ubytování nemáte, nebo si ubytování chcete zajistit sami 

uveďte to prosím v přihlášce. 
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Změny informací 

Vyloučení odpovědnosti 

Všeobecné podmínky 
 

Změny informací 

Údaje v Katalogu školení jsou pouze informativní a mohou být ze strany WABCO 

změněny bez předchozího upozornění. 

Vyloučení odpovědnosti 

Za správnost, úplnost nebo aktuálnost informací uvedených v této publikaci 

nepřebíráme žádné záruky. Všechny technické údaje, popisy a vyobrazení platí v 

den odevzdání této publikace případně jejich dodatků do tisku. Vyhrazujeme si 

právo na změny vyvolané dalším vývojem. Obsah této publikace nezakládá 

žádný nárok na garance, nepředstavuje příslib vlastností, ani z něj nelze takové 

záruky vyvozovat. Pokud nedošlo z naší strany k vědomému pochybení nebo 

hrubé nedbalosti nebo tomu nebrání jiná závazná zákonná ustanovení, je ručení 

za jakékoliv škody vyloučeno. Texty a grafická znázornění podléhají našemu 

právu na užití. Rozmnožování nebo rozšiřování v jakékoliv formě vyžaduje náš 

souhlas. 

 

Všeobecné podmínky 

Všeobecné podmínky WABCO můžete nalézt na webových stránkách 

společnosti WABCO/Legal/Terms and Conditions/Standard Terms and 

Conditions/ Austria Terms and Conditions: 

 

Odkaz na všeobecné podmínky WABCO 



 

  

WABCO Academy 

WABCO Academy je předním poskytovatelem školení v oblasti užitkových vozidel. Na základě více než 

45 let zkušeností se školením v automobilovém průmyslu jsme Vám schopni nabídnout „správné“ školení 

z oblasti, která je pro Vás důležitá. Naší filosofií je na školení předávat naše praktické zkušenosti a know-

how, které jsme získali během mnoha let úspěšného poskytování školení. 

Využijte naše zkušenosti ve Váš prospěch! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

WABCO Academy, školící centrum ve Vídni, Rakousku. 

HLAVNÍ PILÍŘE WABCO ACADEMY 

WABCO Academy nabízí školení pomocí tří hlavních pilířů: Technická školení, Obchodně-Technická 

školení a Online technická školení. Každý pilíř se zaměřuje na příslušné odvětví průmyslu a potřeb  

našich zákazníků, kterým se snažíme předat naše praktické zkušenosti, dovednosti a know-how. 

Neustále rozvíjíme naše produkty, znalosti a zkušenosti tak, abychom podpořili Vaši rostoucí produktivitu. 

www.wabco-academy.com  

Rappachgasse 42 

1110 Vídeň 

Rakousko 


