
                  
 

Pozvánka na odborný seminář na téma: 

   PNEUMATIKY 3 - TPMS (TIRE PRESSURE MONITOR SYSTEM) a diagnostika  
Akreditované školení pro DVPP MŠMT Č.j.: 28713/2014 – 1 – 676 

 
Termín: viz. http://www.apm.cz/udalosti/   Školení AutoPROFITEAM 
Čas: od 09,00 hod -15,30 hod 
 
Přednáší: Jiří Pospíšil - školitel AutoPROFITEAM  tel.739 530 835 za asistence diagnostika  
z AutoPROFITEAMu  
Určeno pro: všechny, kteří potřebují získat přehled v dané problematice, (prodejci, dílaři 
servisu, automechanici) 
   
Cíle školení: účastník školení si připomene konstrukce ventilku, přehled systému pro 
kontrolu tlaku v pneumatikách, seznámí se se zásadami montáže. Obeznámí se 
s problematikou diagnostiky systémů a komponentů. 
 
Obsah a program školení:     

 Zahájení školení a obeznámení se s problematikou a legislativou  

 Pneumatiky Run-Flat  

 Systémy pro kontrolu tlaku v pneumatikách, VDO REDI senzor, požadované nářadí a 
materiál, zásady montáže a demontáže senzorů a pneumatik 

 Diagnostické a programovací přístroje, aktivování, skenování a programování TPMS 

 Vyčtení OEM senzorů, identifikace vozidla 

 Softwary a jeho aktualizace, čtení a odstraňování chybových kódů 

 Objednávání a skladování senzorů 

 Zásady bezpečnosti práce, použití přípravků, likvidace demontovaných dílů podvozku, 
zodpovězení dotazů; ověření znalostí testem;  

 
Organizační údaje:   
 
Cena s DPH: 500,- Kč za osobu, člen AutoPROFITEAM  zdarma,  
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ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA 
 

Přihlašujeme se na školení:  PNEUMATIKY 3 - TPMS a diagnostika       
       

termín místo 

15. 11. úterý SŠ – COP TH, Poděbradská 1, 190 00 Praha 9 
16. 11. středa SŠTD Ostrava, 703 00 Ostrava-Vítkovice,  

Moravská 2/964 
napsat podle:  viz. http://www.apm.cz/udalosti/    Školení AutoPROFITEAM  

 
 

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: TPMS ,  z našeho účtu č. ……………………………………………………………… 
 
úhrnnou částku Kč ………………… 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.apm.cz/udalosti/
mailto:autoprofiteam@apm.cz

