
 

 



 
 
 
           Červenec 2015 
 
 
Knorr-Bremse Školící program pro rok 2015 
 
 
Společnost Knorr-Bremse nabízí technikům a mechanikům odborné technické školení 
brzdových systémů nákladních vozidel, autobusů, přívěsů a návěsů. 
 
 
Nabízíme: 
 

1. Jednodenní Aktualiza ční školení ABS, ASR, EBS, ESP, TEBS4 a TEBS G2. 
 

2. Školení na diagnostické a testovací zařízení ECUTalk®. 
 

3. Ukázka a praktická zkouška nového diagnostického zařízení NEO. 
 
Termíny: 
 

1. Základní školení  
8. 10. 2015 

 
2. Školení pro testovací a diagnostické zařízení ECUTalk®. 

 
Termíny a cena budou dohodnuty individuálně dle zájmu zákazníka.  

 
3. Ukázka a praktická zkouška nového diagnostického zařízení NEO 

 
Termíny a cena budou dohodnuty individuálně dle zájmu zákazníka. 

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

 
 

Podmínky ú časti 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 uvedenou na konci tohoto dokumentu, nebo na níže uvedenou 
emailovou adresu. Po obdržení přihlášky a platby, Vám zašleme potvrzení o přijetí s bližšími 
informacemi o průběhu školení. 
Zájemce o zahraniční školení si vybere kurz z nabídky viz. příloha č.2 nabídka zahraničního školení a 
zašle své informační údaje s výběrem školení na níže uvedenou emailovou adresu.  
 
2. Poplatek za školení : 
Základní cena kurzu je 3 000,- Kč (110 €) za osobu na den (uvedená cena je bez DPH).  
V ceně jsou zahrnuté náklady na školící materiály a pomůcky, občerstvení, oběd.  
V ceně nejsou  zahrnuté náklady na ubytování účastníka. 
Na autorizované servisy Knorr-Bremse se vztahuje slevový bonus 50%. 
Zahraniční školení je hrazeno viz příloha č. 2 nabídka zahraničního školení. 
 



 
 
Školení je nutno uhradit nejpozd ěji 10 dn ů před vybraným termínem bezhotovostním 
způsobem na ú čet spole čnosti Knorr–Bremse: 
 
Pro platby v CZK:  
 
LBBW Bank CZ, a.s. 
Vítězná 1 
150 00   PRAHA 5                                                                              č.ú. 500 156 0117 / 4000 
 
Pro platby v EUR: 
 
UniCredit Bank  Czech Republic , a.s.  
Na Příkopě 858/20 
111 21   PRAHA 1                                                                    IBAN: CZ 88 2700 0000 0005 1566 9029 
                                                                                                 SWIFT: BACXCZPP 
Variabilní symbol:  Vaše I Č 
 
 
3. Evidování ú časti 
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. 
 
S pozdravem: 
 
  
Lubomír Johan 
 
KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o. 
Technical sales  T/SM  
Svárovská 700 
Průmyslová zóna Liberec - Sever 
CZ - 463 03  Stráž nad Nisou 
Phone  +420 482 363 701 
Mobile  +420 739 342 696 
Fax      +420 482 363 711 
mailto:lubomir.johan@knorr-bremse.com 
http://www.knorr-bremse.com 
 



 

 


