
            
 

Pozvánka na odborný seminář na téma: 

    Měření emisí dle nové legislativy – ACTIA ATAL – 
kombinovaná emisní stanice 

 
Termín: 12. 7. 2016 úterý PRAHA - Libuš    
               20. 7. 2016 středa BRNO 
 
Čas: od 09,00 hod -14,30 hod 
 
Přednáší: technici firmy ACTIA CZ s.r.o., a technici Diagnostic - team AutoPROFITEAM 
Určeno pro: všechny, kteří potřebují získat přehled v problematice měření emisí, dále pro 
nové zájemce o měření emisí.      Počet osob: 16 
   
Cíle školení: účastník školení si  

 Obeznámí se se současným stavem legislativy a chystanými nařízeními MD ČR  

 Obeznámí se s metodami měření emisí 

 Obeznámení s legislativními požadavky pro zřízení a provozování SME 

 Obeznámí se s přístrojem ATAL ACTIGAS 705, s pomůckami pro měření a rozsahem 
funkcí přístroje 

 Řešení problémů u vozidel s nefunkčními, zanesenými nebo demontovanými DPF 
 
Obsah a program školení:     

 Zahájení školení a obeznámení se s problematikou a legislativou měření emisí 

 Popis metody měření před a po legislativní úpravě 

 Čtení paměti chyb a readiness kódy 

 Popis přístroje a jeho použití, set přístroje 

 Problematika DPF(FAP) při měření emisí 

 Praktická ukázka použití emisní stanice 

 Čistění DPF 

 Postup při opravě vozu s demontovaným DPF – uvedení do legislativně 
odpovídajícího stavu 

 
Organizační údaje:   
Školení je pro zákazníky APM Automotive – ZDARMA, pro odbornou veřejnost 2500,- Kč 
s DPH (včetně oběda a občerstvení v hodnotě 150,- Kč) 

 

 
 

 



ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA 
 

Přihlašujeme se na školení: diagnostika Měření emisí dle nové 
legislativy – ACTIA ATAL 
 
Termín  místo 
12. 7. 2016 úterý Praha 4 - Libuš (SŠAI Praha 10) 

Dobronická 1216/28, Praha 4 

20. 7. 2016 středa APM Brno, Škrobárenská 484/8, 617 00 Brno 

 
Objednávku pošlete: 
 
1. e-mailem - autoprofiteam@apm.cz nebo 
 
2. Vašemu obchodnímu zástupci nebo  
 
3. předejte na nejbližší pobočce APM Automotive sro. 
 
Jméno a příjmení účastníků:  
 
………………………………………………………………………………tel ………………………….. 
 
………………………………………………………………………………tel ………………………….. 
 
Obchodní jméno firmy: 
 
IČO:………………….   DIČ: …………………   Adresa: …………………………………………………………………………………………. 
 
Tel: ……………………………………e.mail ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Platba: 
1. NA MÍSTĚ     
 
2. na účet č. 5439520267/0100, nebo na účet č.: 220272614/0300, nebo na účet č.: 5439520267/2400 
 
var.sym  VS: (IČO)……………………… 
 
Specifický symbol SS: ATAL ,  z našeho účtu č. ……………………………………………………………… 
 
úhrnnou částku Kč ………………… 
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