Katalog školení 2013

Úvod

Vážení zákazníci,
Společnost Trost auto service technik navazuje na předešlé roky a opět jsme
pro vás připravili školení, která mají za cíl posunout vaši praxi a vzájemnou spolupráci
na vyšší stupeň. Všichni si zajisté uvědomujeme, že současná doba není lehká
a nároky kladené na opravu motorových vozidel se několikanásobně stupňují s každým
novým modelem automobilky. Každý výrobce jednotlivých dílů má svá doporučení
a stanovené montážní postupy tak, aby byla zachována bezvadná funkce a dlouhá
životnost. Tyto postupy se díky změnám v technologii výroby a nově používaným
materiálům zásadně mění od dávno zažitých zvyklostí. Pokud ovšem mechanik nemá
informace o správných postupech, často pak dochází k poškození dílů a následné
reklamaci. Ta bývá výrobcem zamítnuta právě z důvodu nedodržení technologie
výměny nebo opomenutí dalších úkonů. Jedním z cílů společnosti Trost je nabídnout
mechanikům školení ve spolupráci s výrobci, našimi dodavateli a informovat vás
o novinkách, o správných pracovních postupech a nejčastějších montážních chybách.
V loňském roce jsme zahájili úzkou spolupráci se společností Continental Teves AG
jmenovitě s divizí ATE v projektu ATE Brzdové centrum. Tento koncept má z běžného
autoservisu vytvořit specializované místo garantující profesionální přístup k brzdovým
systémům. Zákazníci, kteří navštívili školicí středisko v Brandýse nad Labem,
byli velice překvapeni rozsahem školení v oboru současných brzdových systémů.
V úžas propadli při výhledu na to, co nás čeká při práci na brzdách za pár let. Bez
znalosti jednotlivých součástí a celého systému nelze v budoucnu na brzdách efektivně
cokoliv opravovat.
Školení repmaster pokračují v rozšiřování a aktualizaci kurzů, kde si opět klademe
za cíl přinést ve vybraných tématech důležité informace a tipy pro efektivní opravy
jak začínajícím, tak pokročilým diagnostikům nebo zájemcům o autoelektroniku.
První pololetí se ponese v opakování klasických témat a ve druhém pololetí se uskuteční
hlavně nově připravená školení jako např. částicové filtry, dieselové motory VW a další.
Za další dodavatele jmenujme společnosti jako Dayco, Gates, LuK, Liqui MOLY, Castrol,
Mann+Hummel a Bosch, kteří jsou nezastupitelní v oblasti servisního vybavení, školení
a hlavně jako dodavatelé širokého spektra náhradních dílů a celých systémů. Připravili
jsme několik zajímavých školení ve spolupráci s experty inovačních společností.
Těšíme se, že vás přivítáme v našich školicích střediscích a budeme rádi, když
se staneme jedním z pilířů úspěšného rozvoje vaší firmy a vzájemné spolupráce se
společností Trost.

Radim Smejkal
vedoucí Technického týmu
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Obsah

Přehled školení pro první pololetí roku 2013
Termín školení

Místo konání

Typ školení

Název školení

Úterý

26. 2.

Hostivice

Bosch

Zásobování energií v moderním automobilu

4

Středa

27. 2.

Olomouc

Bosch

Zásobování energií v moderním automobilu

4

Úterý

5. 3.

Hostivice

Bosch

Geometrie

4

Středa

6. 3.

Olomouc

Bosch

Geometrie

4

Pondělí

11. 3.

Hostivice

repmaster

Klimatizace

5

Úterý

12. 3.

Olomouc

repmaster

Klimatizace

5

Středa

13. 3.

Hostivice

repmaster

Sériová diagnostika 1

5

Čtvrtek

14. 3.

Olomouc

repmaster

Sériová diagnostika 1

5

Úterý

26. 3.

Praha

LUK

Spojky DSG koncernu VW

6

Úterý

9. 4.

Olomouc

ATE

Brzdové systémy

6

Středa

10. 4.

Brno

ATE

Brzdové systémy

6

Pondělí

15. 4.

Brandýs n/Labem ATE

2.3 – Elektrické základy v praxi na příkladu ATE / VDO

7

Úterý

16. 4.

Brandýs n/Labem ATE

2.3 – Elektrické základy v praxi na příkladu ATE / VDO

7

Pondělí

22. 4.

Karlovy Vary

ATE

Brzdové systémy

6

Úterý

23. 4.

Hostivice

ATE

Brzdové systémy

6

Středa

24. 4.

Hostivice

repmaster

Sériová diagnostika 2

7

Čtvrtek

25. 4.

Olomouc

repmaster

Sériová diagnostika 2

7

Úterý

21. 5.

Hostivice

LUK

Spojkové systémy LUK

8

Středa

22. 5.

Brno

LUK

Spojkové systémy LUK

8

Úterý

28. 5.

Brandýs n/Labem ATE

2.1 – Údržba a opravy moderních brzd. systémů

8

Středa

29. 5.

Brandýs n/Labem ATE

2.1 – Údržba a opravy moderních brzd. systémů

8

Středa

29. 5.

Hostivice

Moderni maziva a aditiva

9

Čtvrtek

30. 5.

Brandýs n/Labem ATE

2.2 – Diagnostika a servis moderních brzd. systémů

9

Čtvrtek

30. 5.

Olomouc

Liqui Moly

Moderni maziva a aditiva

9

Úterý

4. 6.

Hostivice

repmaster

Paralelní měření

10

Středa

5. 6.

Olomouc

LUK

Spojky DSG koncernu VW

6

Čtvrtek

6. 6.

Olomouc

repmaster

Paralelní měření

10

Úterý

11. 6.

Hostivice

repmaster

Vstřikovací systém Common Rail Bosch

10

Čtvrtek

13. 6.

Olomouc

repmaster

Vstřikovací systém Common Rail Bosch

10

Úterý

18. 6.

Hostivice

repmaster

Přímé benzinové vstřikování paliva FSI, TSI 1

11

Středa

19. 6.

Olomouc

repmaster

Přímé benzinové vstřikování paliva FSI, TSI 1

11

Pondělí

24. 6.

Hostivice

repmaster

Turbodmychadla

11

Úterý

25. 6.

Hostivice

repmaster

Vstřikovací systém čerpadlo tryska PDE-UIS

12

Liqui Moly

Strana

Středa

26. 6.

Olomouc

repmaster

Turbodmychadla

11

Čtvrtek

27. 6.

Olomouc

repmaster

Vstřikovací systém čerpadlo tryska PDE-UIS

12

Více informací ohledně objednání a ceny školení vám rádi podají prodejní poradci TROST.
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Zásobování energií v moderním automobilu
Termíny a místo konání
26. 2. Hostivice
školicí středisko TROST
27. 2. Olomouc
školicí středisko TROST

Akumulátor, jeho konstrukce a produktová řada Bosch. Správný výběr
akumulátoru, servis a údržba. Systémy Start Stop a přizpůsobení akumulátoru
k řídicí jednotce vozidla. Vhodné vybavení pro Vaši dílnu – dobíječky a práce
s testery.

Obsah

• konstrukce akumulátoru
• produktová řada, EFB,AGM
• dobíjecí soustava, power management, testery
• systémy Start Stop
• hybridní vozidla
• záruky a reklamace
• dílenské vybavení, nabíječky, testery

Délka školení

9.00–13.00 hod.

Cena školení
500 Kč

Školení provádí

Pavel Kulhánek, Bosch

Geometrie
Termíny a místo konání

6. 3. Olomouc
školicí středisko TROST

Nastavení geometrie vozu je důležitým prvkem při servisu. Moderní složité
nápravy mají konkrétní předpisy a doporučení pro nastavení včetně předepsaného
vybavení. Školení posluchače provede základní teorií pro pochopení nastavování
geometrie, postupy při přípravě vozu na měření a dále tipy a triky při měření.
Školení je vhodné pro majitele jakéhokoliv zařízení pro měření geometrie bez
rozdílu značky.

Délka školení

Obsah

5. 3. Hostivice
školicí středisko TROST

9.00–14.00 hod.

Cena školení
1.200 Kč

Školení provádí

Petr Kunzl, Bosch
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• konstrukce nápravy
• základní teorie měření
• práce s daty
• příprava vozu
• postup při měření
• časté chyby při měření
• předepsané vybavení
• tipy a triky
• ukázka špičkové geometrie BOSCH 3D

Klimatizace
Termíny a místo konání
11. 3. Hostivice
školicí středisko TROST
12. 3. Olomouc
školicí středisko TROST

Společnost TROST je atestačním subjektem Ministerstva životního prostředí
pro vydávání osvědčení na servis a údržbu autoklimatizací dle ES 307/2008
a 842/2006. Účastník je seznámen se základy a principy funkce klimatizace,
s dílčími konstrukčními prvky a jejich funkcí.

Obsah

• důvody a princip použití klimatizace ve vozidlech
• vlastnosti používaných chladiv (R134a)
• popis jednotlivých komponent
• regulace klimatizace
• systémy s expanzním ventilem a expanzní tryskou
• praktická ukázka použití zařízení pro servis a diagnostiku klimatizací
• znalostní test

Délka školení

9.00–13.00 hod.

Cena školení
600 Kč*

Školení provádí

*Cena školení včetně osvědčení 1.600 Kč bez DPH

TROST

Sériová diagnostika 1
Termíny a místo konání

14. 3. Olomouc
školicí středisko TROST

Školení vysvětluje postupy připojení testeru, navázání komunikace s řídicí
jednotkou a rozdíly v druzích komunikace. Posluchači jsou vysvětleny postupy
při diagnostice a možnosti sériové diagnostiky. Část školení je věnována rozboru
skutečných hodnot – parametrů vybraných snímačů a akčních členů. Popsány
jsou časté závady a jejich projevy či důsledky. Školení je odrazovým můstkem
pro další volně navazující kurzy.

Délka školení

Obsah

13. 3. Hostivice
školicí středisko TROST

9.00–15.00 hod.

Cena školení
1.200 Kč

• sériová diagnostika, její druhy a možnosti využití
• komunikace s jednotlivými řídicími systémy motorových vozidel
(řízení motoru, ABS, airbag, komfort, přístrojová deska atd.)
• využití paměti závad
• diagnostika pomocí měření fyzikálních veličin a skutečných hodnot
• funkce základních snímačů
• využití elektronických informačních systémů k diagnostice
• praktické ukázky na dílně

Školení provádí
TROST
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Spojky DSG koncernu VW
Termíny a místo konání
26. 3. Praha
školicí středisko LUK
5. 6. Olomouc
školicí středisko LUK

DSG je moderní spojka, která má svá specifika pro běžný servis a výměnu.
Školení posluchače provede konstrukcí, funkcí mechanizmu řazení. Výměna
a doporučené nezbytné vybavení pro výměnu bude demonstrováno přímo
specialistou společnosti LUK.

Obsah

• rozdělení převodovek
• parametry převodovek
• specifikace dílů
• rady a informace k technice převodovek
• praktické nastavení vůlí mechanizmů před montáží

Délka školení

9.00–16.00 hod.

Cena školení
2.500 Kč

Školení provádí
Petr Palán, LUK

Brzdové systémy
Termíny a místo konání
9. 4. Olomouc
školicí středisko TROST
10. 4. Brno
školicí středisko TROST
22. 4. Karlovy Vary
školicí středisko TROST
23. 4. Hostivice
školicí středisko TROST

Délka školení
10.00–13.00 hod.

Cena školení
zdarma

Školení provádí

Zdeněk Rýc, ATE
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Školení má za úkol seznámit posluchače s důležitými prvky brzdové soustavy.
Brzdové systémy prodělaly velký skok vpřed a jsou samostatným diagnostickým
celkem. Nově jsou výrobci definovány velmi přísné postupy pro kontrolu
a vybavení na servisování brzdových systémů. Poslechněte si sami, zda
bezvadně ovládáte všechny úkony při práci na brzdové soustavě. Výměnou
brzdové kapaliny počínaje a opravou elektroniky konče. Cílem školení je, aby
si posluchač uvědomil důležitost a složitost brzdové soustavy a zvážil, zda by měl
pro jeho podnikání koncept ATE Brzdové centrum přínos.

Obsah

• mýty, fakta a správný výběr brzdových kapalin pro nové brzdové systémy
• PR numerika pro správnou aplikaci dílů
• diagnostické přístroje Continental ATE
• novinky v oboru
• časté chyby při montáži a reklamace

2.3 – Elektrické základy v praxi na příkladu ATE / VDO
Termíny a místo konání
15. – 16. 4.
Brandýs nad Labem
školicí středisko ATE

Základy měřicí techniky a správná interpretace schémat zapojení. Měření senzorů
a jejich vyhodnocení. Správné používání diagnostických přístrojů. Bateriový
management a interpretace chybových kódů / hlášení.

Obsah

Délka školení

• orientace a pochopení schémat zapojení
• prohloubení znalostí základů techniky měření v praxi
• praktická cvičení při testování ATE a VDO senzorů
• využití a používání diagnostických zařízení
• interpretace výsledků měření a chybových kódů / hlášení
• bateriový management a jeho specifikace

2 dny
9.00–16.00 hod.

Cena školení

zdarma pro ATE BC,
ostatní 6.250 Kč za osobu

Podmínka účasti

Úspěšné absolvování kurzu 2.1 – Údržba a opravy moderních brzdových systémů
a kurzu 2.2 – Diagnostika a servis moderních brzdových systémů

Školení provádí

Zdeněk Rýc, ATE

Sériová diagnostika 2
Termíny a místo konání
24. 4. Hostivice
školicí středisko TROST
25. 4. Olomouc
školicí středisko TROST

Délka školení

9.00–16.00 hod.

Cena školení
1.200 Kč

Školení navazuje na kurz Sériová diagnostika 1. Kurz pokračuje v rozboru
funkce snímačů, akčních členů a postupech při jejich kontrole za pomoci testeru.
Další kapitolou jsou chybová hlášení, jejich interpretace a analýza. Cílem kurzů
Sériová diagnostika je získat základní dovednosti a návyky při práci s testerem
a uvědomění si možností a omezení sériové diagnostiky. Absolvent by měl nabýt
informace o komponentách motoru, jejich správné činnosti nebo závadách
a v neposlední řadě i jejich funkci v regulačních smyčkách.

Obsah

• snímače a akční členy
• diagnostika pomocí měření fyzikálních veličin a skutečných hodnot
• závady, chybová hlášení, interpretace a ověření závad
• regulace vybraných systémových celků
• praktické ukázky na dílně

Školení provádí
TROST
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Spojkové systémy LUK
Termíny a místo konání
21. 5. Hostivice
školicí středisko TROST
22. 5. Brno
školicí středisko TROST

Spojka na moderním vozidle je poměrně složité zařízení a svou konstrukcí si žádá
zvýšenou pozornost při montáži, neboť jakákoli chyba se projeví okamžitě
v životnosti, nesprávné funkci a hluku. Následná opětovná demontáž je časově
náročná stejně jako hledání závad při reklamačním řízení. Školitel seznámí
posluchače s konstrukcí moderních spojek a zároveň s některými montážními
postupy. Praktické cvičení zajistí, že dokážete správně a napoprvé nastavit SAC
spojku nebo zkontrolovat dvouhmotový setrvačník. Společnost TROST nabízí
v půjčovně nářadí přípravky pro správnou montáž.

Délka školení

9.00–14.00 hod.

Obsah

• konstrukce a funkce dvouhmotového setrvačníku ZMS
• samonastavitelné spojky SAC a centrální vypínací ložiska CSC
• praktické cvičení montáže spojky SAC s přípravkem pro montáž
• kontrola dvouhmotového setrvačníku
• opakované příčiny závad a důsledky nesprávné montáže
• důvody neuznání reklamací u vybraných spojek
• novinky v oboru a vyhledávání technických dat

Cena školení
500 Kč

Školení provádí
Petr Palán, LUK

2.1 – Údržba a opravy moderních brzdových systémů
Termíny a místo konání
28. – 29. 5.
Brandýs nad Labem
školicí středisko ATE

Délka školení

2 dny
9.00–16.00 hod.

Cena školení

zájemce o ATE BC
zdarma, ostatní 6.250 Kč
za osobu

Školení provádí

Zdeněk Rýc, ATE
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Pochopení konstrukce a funkce brzdových systémů. Předpisy pro opravu a údržbu
brzdových systémů. Kontrola a zkouška brzdové soustavy. Správné a bezpečné
používání nejen ATE nářadí a servisních přístrojů.

Obsah

• právní předpisy pro údržbu a opravy brzdových systémů
• konstrukce a údržba brzdových systémů
• odborné opravy brzdových systémů
• odvzdušňování hydraulických brzdových systémů + ABS
• testování brzdových systémů
• praktické používání speciálních přípravků a nářadí

2.2 – Diagnostika a servis moderních brzdových systémů
Termíny a místo konání

30. 5. Brandýs nad Labem
školicí středisko ATE

Údržba a diagnostika moderních brzdových systémů. Zpětné nastavení ukazatelů
servisních intervalů. Odborná výměna brzdové kapaliny. Údržba a servis elektrické
parkovací brzdy – EPB.

Délka školení

Obsah

9.00–16.00 hod.

Cena školení

zdarma pro ATE BC,
ostatní 3.750 Kč za osobu

• kontrola a zkouška hydraulického brzdového systému
• odstranění hluku a vibrací v brzdovém systému
• diagnostika ABS, ESP, brzdového asistentu a ABS senzorů
• funkce a provoz elektrické parkovací brzdy – EPB
• elektro-hydraulická brzda SBC (MB třídy E W211)
• údržba a diagnostika elektro-hydraulické brzdy (SBC)

Podmínka účasti

Úspěšné absolvování kurzu 2.1 – Údržba a opravy moderních brzdových systémů

Školení provádí

Zdeněk Rýc, ATE

Moderní maziva a aditiva
Termíny a místo konání

30. 5. Olomouc
školicí středisko TROST

Oleje jsou v dnešních výkonných automobilech velice důležitým prvkem.
Správným výběrem a aplikací můžeme prodloužit vozu životnost a zároveň i snížit
spotřebu. Kvalita oleje ovlivňuje nejen samotné mazání motoru, ale i vstřikovací
systém, má vliv na systém filtru pevných částic atd. Liqui Moly je dodavatel
prvotřídních olejů, ale i technických sprejů a aditiv, s jejichž použitím lze docílit
mnoha úspěchů v běžné dílenské praxi.

Délka školení

Obsah

29. 5. Hostivice
školicí středisko TROST

9.00–12.00 hod.

Cena školení
zdarma

• představení Liqui Moly
• produktová řada olejů
• správná aplikace olejů (motor, převodovka)
• prodejní model
• aditiva – výběr a aplikace
• technické spreje – speciální výrobky

Školení provádí

Marek Rybníček, Liqui Moly
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Paralelní měření
Termíny a místo konání
4. 6. Hostivice
školicí středisko TROST
6. 6. Olomouc
školicí středisko TROST

Paralelní měření je metoda k vyhledávání závad, které řídicí jednotka a sériová
diagnostika nejsou schopny správně odhalit. Kontrolou signálu lze provést
diagnostiku na jakémkoliv vozidle.
Školení se zabývá základními elektronickými principy, základy měření pomocí
multimetru a osciloskopu vybraných snímačů a akčních členů. Na těchto
komponentech jsou popsány standardní průběhy signálu, příčiny a důsledky
poruch. Posluchač bude seznámen s nastavením osciloskopu pro měření
konkrétních snímačů.

Délka školení

9.00–16.00 hod.

Obsah

• vysvětlení základních elektrotechnických veličin
• orientace v elektrických schématech a základních prvcích obvodu
• popis a vysvětlení funkcí digitálního osciloskopu
• nastavení digitálních vícekanálových osciloskopů
• měření fyzikálních veličin pomocí motortesteru
• diagnostika na základě změřených průběhů
• využití elektronických informačních systémů k diagnostice
• praktické ukázky měření na dílně
• práce s multimetrem a osciloskopem

Cena školení
2.000 Kč

Školení provádí
TROST

Vstřikovací systém Common Rail Bosch
Termíny a místo konání

13. 6. Olomouc
školicí středisko TROST

Základní rozdělení generací systémů, popis konstrukce, specifika a odlišnosti
jednotlivých generací. Funkce jednotlivých součástí palivového systému, tvorba
a regulace vysokého tlaku paliva, dávka a doprava paliva do válce. Popis signálů
a regulací na systému vstřikování Common Rail. Kontrola správnosti funkce
systému, časté závady a jejich odstranění. Základní informace o DPF – FAP
– filtru pevných částic.

Délka školení

Obsah

11. 6. Hostivice
školicí středisko TROST

9.00–16.00 hod.

Cena školení
2.000 Kč

Školení provádí
TROST
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• popis komponent systému
• popis činnosti a regulace systému
• využití elektronických informačních systémů k diagnostice
• praktické ukázky na dílně
• ukázka některého doporučeného vybavení

Přímé benzinové vstřikování paliva FSI, TSI 1
Termíny a místo konání
18. 6. Hostivice
školicí středisko TROST
19. 6. Olomouc
školicí středisko TROST

Rozbor konstrukce palivového systému a jeho generační vývoj. Funkce
jednotlivých komponentů od palivového čerpadla až po vstřikovací trysky.
Testování a kontrola správné funkce jednotlivých součástí a celého systému,
možné poruchy.

Obsah

• vlastnosti a funkce systému přímého vstřikování paliva
• pracovní režimy vstřikování
• přehled komponentů
• diagnostika a opravy
• praktické ukázky měření na dílně

Délka školení

9.00–16.00 hod.

Cena školení
2.000 Kč

Školení provádí
TROST

Turbodmychadla
Termíny a místo konání
24. 6. Hostivice
školicí středisko TROST
26. 6. Olomouc
školicí středisko TROST

Délka školení

9.00–13.00 hod.

Cena školení

Turbodmychadlo se stalo velmi používanou komponentou u benzinových motorů
a nedílnou součástí vznětových motorů. Kurz by měl posluchačům ukázat, jak
provádět diagnostiku a jaké úkony jsou důležité pro správnou montáž. Vysvětlíme,
proč se specifická turba velice často mění. Jak lze zpětně zjistit příčinu poškození
turbodmychadla a jak předcházek reklamacím.

Obsah

• konstrukce turba
• regulace a rozdělení dle regulace
• součásti sání a výfuku
• diagnostika poškozeného turba
• montážní postupy a zásady

1.200 Kč

Školení provádí
TROST
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Winsen
Bremen

Langenhagen

Vstřikovací systém čerpadlo tryska PDE-UIS
Termíny a místo konání

Délka školení

9.00–16.00 hod.

Magdebu

Rozbor konstrukce systému, jeho výhody a omezení. Funkce jednotlivých součástí
palivového systému, tvorba a regulace vysokého tlaku paliva, dávka a doprava
paliva do válce. Nastavení a montáž vstřikovačů, odlišnosti mezi výrobci
a generacemi systémů PDE. Popis signálů a regulací na systému PDE.

25. 6. Hostivice
školicí středisko TROST
27. 6. Olomouc
školicí středisko TROST

Braunschweig

Duisburg

Bochum

Krefeld
Obsah

Kassel
• popis komponent systému
Düsseldorf
• popis činnosti a regulace systému
• využití elektronických informačních systémů k diagnostice
Köln
• praktické ukázky měření na dílně

Erfurt

Frechen

Cena školení

Aachen

Bonn

Marburg

Suhl

2.000 Kč

Gießen

Mülheim-Kärlich
Limburg

Nieder-Eschbach
Maintal
Frankfurt

Školení provádí
TROST

Darmstadt
Trier

Saarbrücken

Bayreut

Bamberg

Uﬀenheim

Kaiserslautern
Birkenfeld

Kronach

Schweinfurt

Aschaﬀenburg
Würzburg

Mainz

Bad Kreuznach

Dörfles-Esbach

Fulda

Bubenreuth

Mannheim
Landau
Pirmasens

Neustadt

Neckarsulm

Karlsruhe

Ansbach

KorntalMünchingen

Aalen

Fellbach

Oﬀenburg

Weißenb
Nördlingen

Stuttgart
Böblingen

Nürnberg

Göppingen

Reutlingen
Neu-Ulm

Augsburg

Albstadt-Ebingen
Freiburg

Puchheim

VillingenSchwenningen
Memmingen

Singen
Weingarten

Kempten

Inn
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Berlin
Potsdam

urg

Více než 180 poboček v 8 zemích
Leipzig
Bautzen
Dresden

Jičín
JičÍn

Hof
Hostivice
Hostivice

Karlovy Vary

th

Praha
Praha
- Horní Počernice

Horní Počernice

Nýřany
Nýřany

Plzeň

Plzeň

Weiden

Pardubice

Pardubice

Ostrava
Ostrava
PřÍbram
Olomouc
Olomouc

Amberg

Regensburg

burg

Straubing

Ingolstadt

m

nsbruck

České
České
Budějovice
Budějovice

Žilina

Brno
Brno

Deggendorf

B

Passau
Trnava

Mühldorf
Linz

Nitra

Hostivice – centrála

Plzeň

Praha 9 – Horní Počernice

Karlovy Vary (Otovice)

Brno

České Budějovice

Pardubice

Ostrava

Feldkirchen
Archeologická 1383
Tel.: 226 003 333
E-mail:
cz.trost@trost.com
Kolbermoor
Salzburg

Ve Žlíbku 2414
Tel.: 226 539 700-702
E-mail: pocernice@trost.com

Nemanická 443/2
Tel.: 389 502 955
E-mail: budejovice@trost.com

Skladová 24
Tel.: 377 241 749
E-mail: plzen@trost.com

Hroznětínská 233
Tel.: 357 072 330
E-mail: vary@trost.com

Hůrka 1832
Tel.: 463 352 910
E-mail: pardubice@trost.com

Jičín

Wien

Hradecká 816
Tel.: 319 809 910
E-mail: jicin@trost.com

Masná 226/104
Tel.: 545 215 283
E-mail: brno@trost.com

Tavičská 229/16
Graz Tel.: 555 308 900
E-mail: ostrava@trost.com

Olomouc
Bratislava
Dolní Novosadská 337/92
Tel.: 585 316 070
E-mail: olomouc@trost.com
Győr
Technická
hotline

Tel.:

Budapest

800 876
078
Tatabánya

Veszprém

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Klagenfurt
Předložená tiskovina je určena výhradně k distribuci
v České republice a je platná pouze v této zemi. Právo na tiskové chyby a omyly vyhrazeno. Některé obrázky jsou pouze
ilustrační. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a platí do odvolání. Kopírování, jiné rozmnožování a šíření je přípustné pouze na základě předchozího písemného souhlasu
společnosti TROST AUTO SERVICE TECHNIK. Neautorizované kopírování a distribuce je předmětem občanskoprávního a trestního stíhání.
© TROST AUTO SERVICE TECHNIK spol. s r.o. • CZ • 02/2013
www.trost.com

