
                              
 

Pozvánka na odborný seminář na téma: 

    Automatické převodovky a výměna oleje 
 

Termín: 18. května2016 
Čas: od 09,00 hod -15,30 hod 
 
Přednáší: Ing. Lubomír Kroužílek - školitel BANET CORPORATION S.R.O., tel.: 602 320 821  
Určeno pro: všechny, kteří potřebují získat přehled v dané problematice, (prodejci, dílaři servisu, 
automechanici) 
Cíle školení:  
 Vysvětlit základní rozdělení automatických převodovek 

 Vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými principy činností automatických převodovek 

 Vysvětlit co je to statická a dynamická výměna oleje v automatických převodovkách 

 Seznámit s jednotlivými specifikacemi používaných olejů v automatických převodovkách 

 Seznámit s postupem prací při statické výměně oleje v automatické převodovce 

 Seznámit s postupem prací při dynamické výměně oleje v automatické převodovce 

 Seznámit s měřením správného množství oleje v automatické převodovce 

 Naučit se argumentaci při získávání zákazníka 

 Naučit se obhájit dynamickou výměnu oleje v automatické převodovce 

 Naučit se převzetí vozidla k výměně oleje v automatické převodovce a předání po výměně 

 Naučit se praktické provedení dynamické výměny oleje s použitím přístroje pro výměnu oleje 

 
Obsah a program školení:     
 Seznámení s organizací, obsahem a harmonogramem průběhu školení.  

 Podmínky pro získání osvědčení.  

 Rozdělení a princip činnosti automatických převodovek.  

 Údržba a servis automatických převodovek.  

 Náplně automatických převodovek.  

 Praktická ukázka výměny oleje v automatické převodovce DSG.  

 Poučení o bezpečnosti práce, seznámení se s plnícím zařízením a pomůckami.  

 Zásady při zapojování přístroje.  

 Zásady odpojení.  

 Diskuse, zodpovězení dotazů.  

 Marketing při nabízení výměny oleje v automatických převodovkách.  

 
Organizační údaje:   
Místo:  Pardubice viz níže 
 
Cena s DPH: 2 600,- Kč za osobu, člen AutoPROFITEAM  1 300,- Kč nebo 1 300 benefit bodů, člen  

 



ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA 
 

Přihlašujeme se na školení:  Automatické převodovky a výměna oleje 

 
termín místo 

18. 5. 2016 středa 
Od 9,00 hod 

Penzion Pluto 
Pardubická 200, 530 52 Srch u Pardubic 
Tel.:  602 492 664,  466 412 313 
e-mail: penzionpluto@centrum.cz  

napsat podle: viz. http://www.autoprofiteam.cz/ 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: AP ,  z našeho účtu č. ……………………………………………………………… 
 
úhrnnou částku Kč ………………… 
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