Prosinec 2016

Knorr-Bremse Školící program pro rok 2017
Společnost Knorr-Bremse nabízí technikům a mechanikům odborné technické školení
brzdových systémů nákladních vozidel, autobusů, přívěsů a návěsů.
Nabízíme:
1. Jednodenní Základní školení vzduchové brzdové soustavy, kotoučové brzdy a
vzduchového pérování. Základní informace o identifikaci, objednání a reklamacích
dílů Knorr-Bremse.
2. Dvoudenní Diagnostické školení ABS, ASR, EBS, ESP, TEBS4 a TEBS G2.
3. Jednodenní Aktualizační školení ABS, ASR, EBS, ESP, TEBS4 a TEBS G2.
4. Zahraniční školení - pro zájemce existuje možnost absolvování školení v KnorrBremse Mnichov - viz. internetový odkaz níže. Školení probíhá v německém jazyce.
http://www.knorrbremsecvs.com/de/activeservices/downloadservices/trainingsprogramm.jsp
5. Školení na diagnostické a testovací zařízení ECUTalk®.
6. Ukázka a praktická zkouška nového diagnostického zařízení NEO.
Termíny:
1. Základní školení
11. 4. 2017

6. 9. 2017

2. Diagnostické školení ABS, ASR, EBS, TEBS4 a TEBS G2
2 - 3. 5. 2017

18 - 19. 10. 2017

3. Aktualizační školení (pouze pro absolventy základního a diagnostického školení)
7. 6. 2017

15. 11. 2017

4. Zahraniční školení
Viz. internetový odkaz
5. Školení pro testovací a diagnostické zařízení ECUTalk®.
Termíny a cena budou dohodnuty individuálně dle zájmu zákazníka.

6. Ukázka a praktická zkouška nového diagnostického zařízení NEO
Termíny a cena budou dohodnuty individuálně dle zájmu zákazníka.

Školení probíhá v prostorách společnosti Knorr-Bremse Systémy pro užitková
vozidla ČR, s.r.o. v Liberci, začátek školení v 9:00, konec školení v 16:00.

Podmínky účasti v kurzu
1. Přihláška
Zájemce o školení si vybere kurz z nabídky školení (viz předchozí stránka). Vyplněnou přihlášku (viz
příloha č.1) zašle na kontaktní adresu vybraného autorizovaného dealera - viz. internetový odkaz níže.
Po obdržení přihlášky a odsouhlasení autorizovaným dealerem (popř. po obdržení potvrzení), Vám
bude zasláno potvrzení o přijetí s bližšími informacemi o průběhu školení.

2. Poplatek za školení:
Základní cena kurzu je 3.630,- CZK (133€) včetně DPH na osobu a den.
V ceně jsou zahrnuté náklady na školící materiály a pomůcky, občerstvení a oběd.
V ceně nejsou zahrnuté náklady na ubytování účastníka.
Přihláška a úhrada školení je možná pouze u jednoho z autorizovaných dealerů Knorr-Bremse
– viz. vyhledávací odkaz níže:
http://www.knorrbremsecvs.com/cz/cvs_contacts_1/wordwide/eu/cvs_contacts_location_finder.jsp

3. Evidování účasti
Na jednotlivé kurzy jsou evidováni účastníci v takovém pořadí, v jakém byly zaregistrovány jejich
přihlášky. V případě, že se na kurz přihlásí více účastníků, než je kapacita kurzu, bude těmto
zájemcům nabídnut další volný termín. Kapacita kurzu je 12 osob.
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