
přehled pro rok 2022



2

PŘEHLED ŠKOLENÍ

Pohon vozidel

OSNOVA ŠKOLENÍ:
1. Úvodní informace: koncepce vozidel s elektrickým pohonem a s hybridním pohonem.  

Technické provedení hybridních vozidel, rozdíly mezi elektromobily a hybridními vozidly
2. Technické a vybrané legislativní požadavky na konstrukci a provoz elektromobilů a hybridních vozidel
3. Příprava servisních center a personálu na servis elektromobilů a hybridních vozidel
4. Elektromobily – dobíjení baterií, související diagnostické a servisní úkony
5. Diagnostická zařízení, současný stav, možnosti
6. Vybavení a servisu a podmínky pro servisní úkony elektromobilů a hybridních vozidel
7. Problematika dobíjecích stanic (typová provedení, technické a legislativní požadavky)

CÍLOVÁ SKUPINA:
Školení je určeno pro mechaniky a další servisní pracovníky, kteří si chtějí rozšířit znalosti v oblasti alternativních 
pohonů, vybavení servisů pro servis, opravy a údržbu vozidel s těmito pohony.

Provoz dílny pro elektromobily  
a hybridní vozidla

Termín a místo konání
Přímo u zákazníků v servise 
Při větším zájmu zákazníků 
- lze na pobočce
- možnost školení v sobotu

Školitel
Truck Consult

Cena
19.000 Kč s DPH
(není plátce DPH)

Délka školení
9.00–16.00 hod.

OSNOVA ŠKOLENÍ:
1. Vybraná legislativa týkající se provozu dílny pro opravy vozidel s LPG a CNG, bezpečnost práce
2. Technické a vybrané legislativní požadavky na konstrukci a provoz vozidel s LPG a CNG
3. Základní požadavky na garážové a diagnostické vybavení dílny pro montáž systémů LPG 

a opravy vozidel s LPG a CNG
4. Koncepce vozidel s LPG a CNG
5. Přestavby vozidel na LPG a CNG
6. Servis, opravy vozidel na LPG a CNG. Specifikace vybraných, nejběžnějších závad, diagnostika

CÍLOVÁ SKUPINA:
Školení je určeno pro mechaniky a další servisní pracovníky, kteří si chtějí rozšířit znalosti v oblasti alternativních 
pohonů, vybavení servisů pro servis, opravy a údržbu vozidel s těmito pohony. Jedná se o úvodní školení této 
problematiky, na které budou navazovat další úrovně školení s touto problematikou.

Provoz dílny pro vozidla s LPG, CNG

Elektromobily, hybridy, LPG, CNG

Obě tato témata se školí v jeden den!

Pro bližší informace kontaktujte svého prodejního poradce.
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Ostatní školení

OSNOVA ŠKOLENÍ:
Základy práva
1. Nový občanský zákoník – komentář v rozsahu potřebném autoservisy, práva a povinnosti zákazníka  

a poskytovatele služby (autoservisu)
2. Fyzická a právnická osoba – rozdíly z hlediska právní legislativy
3.Další důležité právní definice s komentářem zaměřeným na využití v autoopravárenství  

– smlouva o dílo, odpovědnost za škodu, reklamace, kupí smlouva, ochrana spotřebitelů

Administrativa autoservisu
1. Postup přijímacího techniky při přijetí vozidla do servisu, administrativní náležitosti, postup v průběhu  

a ukončení zakázky, včetně správného vyplnění servisní knížky
2. ZAKÁZKOVÝ LIST – k čemu slouží, co má obsahovat a jak jej správně vyplnit
3.Aplikace „blokové výjimky“ v praxi u neautorizovaných servisů
4.Díly srovnatelné kvality a související problematika
5.Specifikace dalších skupin dílů používaných při opravách a související problematika  

(repasované díly, díly nesplňující požadované parametry apod.)
6.Vlastní materiál zákazníka – jak předejít následným problémům

Záruční lhůty a související problematika
1. Základní pojmy – právní definice, jaká záruky a služby poskytují prodejci vozidel
2. Problematika servisu vozidel v záruční lhůtě
3.Problematika poskytování záruk v případě využití služeb dalšího subdodavatele
4.Problematika řešení sporů, pokud je vlastníkem vozidla právnická, nebo fyzické osoba

Reklamace
1. Postup při řešení reklamací – jak postupovat při řešení reklamaci se zákazníkem a jak správně řešit  

a dokumentovat reklamaci vůči dodavateli dílů
2. Postup při řešení reklamací ve specifických případech – vozidlo je v záruční době, reklamace související  

s vlastním materiálem zákazníka, reklamace subdodávek, reklamace třetích subjektů

Pojistné události a jejich řešení
1. Vznik pojistných událostí (dopravní nehody, technické závady vozidel, nekvalitně provedené opravy,  

použití náhradních dílů a pod.)
2. Kalkulace nákladů na opravu poškození 

- způsoby kalkulace nákladů na opravu a obecně uznávaná metodika při řešení sporů
 - totální škoda - způsoby stanovení a obecně uznávaná metodika při řešení sporů
3.Postup při opravě poškození s ohledem na řešení pojistné události
4.Postup při řešení problémů týkajících se neuznání reklamace, krácení, nebo odmítnutí  pojistného plnění
5. Způsoby a obecně uznávaná metodika při posouzení rozsahu provedené opravy 

- zda rozsah a náklady na opravu odpovídají opravě poškození
 - zda rozsah opravy a náklady na opravu odpovídají potřebě výměny konkrétních dílů
 - zda byly použity vhodné a potřebné díly a zda byl použit správný postup při opravě

CÍLOVÁ SKUPINA:
Školení je určeno zejména pro přijímací techniky a další pracovníky autoservisů.

Základním cílem školení je aplikace legislativních požadavků do praxe autoservisů. Náplní školení není citace 
právních předpisů a vysvětlování souvisejících judikátů, ale praktická aplikace legislativy do běžné práce 
autoservisů. Lektor školení není právník, ale technik, soudní znalec, který čerpá podklady ze své znalecké praxe.  
V průběhu semináře (školení) bude na konkrétních příkladech popisovat postupy týkající se dané problematiky.

Přijímací technik

Pro bližší informace kontaktujte svého prodejního poradce.

PŘEHLED ŠKOLENÍ

Termín a místo konání
Přímo u zákazníků v servise 
Při větším zájmu zákazníků 
- lze na pobočce
- možnost školení v sobotu

Školitel
Truck Consult

Cena
19.000 Kč s DPH
(není plátce DPH)

Délka školení
9.00–16.00 hod.
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OSNOVA ŠKOLENÍ:
1.  Popis hlavních elektronicky řízených systémů osazených na těchto vozidlech se zaměřením na brzdové  

 a asistenční systémy (ABS, ESP), systémy vstřikování paliva a emisní systémy, komfortní systémy, elektroniku 
 podvozku apod.

2.  Popis vybraných snímačů, jejich funkce a možnosti struktury
3. Možnosti diagnostiky – využití multiznačkových diagnostických systémů se zaměřením na některá specifika 
     diagnostiky systémů těchto kategorií vozidel
4. Zjišt́ovány a analýza závad – funkční testy vybraných systémů, testy komponent
5. Další funkce –  nastavené servisních intervalů, kalibrace, změny parametrů, konfigurace systémů apod
6. Měření vybraných parametrů a jejich vyhodnocení

CÍLOVÁ SKUPINA:
Školení je určeno pro servisy, které jsou zaměřené na segment lehkých užitkových vozidel kategorie N1 a N2,  
tedy do nejvyšší přípustné hmotnosti 3.500 Kg a 12.000 Kg.

Lehká užitková vozidla, systémy, diagnostika

Pro bližší informace kontaktujte svého prodejního poradce.

Ostatní školení

PŘEHLED ŠKOLENÍ

Termín a místo konání
Přímo u zákazníků v servise 
Při větším zájmu zákazníků 
- lze na pobočce
- možnost školení v sobotu

Školitel
Truck Consult

Cena
19.000 Kč s DPH
(není plátce DPH)

Délka školení
9.00–16.00 hod.
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Pro bližší informace kontaktujte svého prodejního poradce.

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. Hlavní 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.

OSNOVA ŠKOLENÍ:
  Druhy komunikace s řídící jednotkou
  Rozdělení diagnostických testerů
  Orientace v elektrických schématech
  Orientace v systémech nápovědy a technických dat
  Testování akčních členů, jak jsou akční členy ovládané
  Systém výměny dat a přenosu informací mezi řídícími jednotkami (CAN,LIN)
  Základní nastavení systémů
  Kódování řídících jednotek
  Přenos konfigurace při výměně řídící jednotky
  Uzavření readiness codu (příprava na test měření emisí)
  Dostavba dalších zařízení 

CÍLOVÁ SKUPINA:
Pracovníci v autoopravárenství (diagnostici, automechanici), jak začátečníci, tak i středně pokročilí uživatelé sériové 
diagnostiky.

Sériová diagnostika 1
Termín a místo konání
Přímo u zákazníků v servise 
Při větším zájmu zákazníků 
- lze na pobočce

Školitel
Michal Klug

Cena
6.000 Kč bez DPH

Délka školení
9.00–16.00 hod.

Elektronika a diagnostika vozidel

PŘEHLED ŠKOLENÍ
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Elektronika a diagnostika vozidel

Školení Sériová diagnostika 2 navazuje na kurz Sériová diagnostika 1. Školení pokračuje v rozboru funkce snímačů, 
akčních členů a postupech při jejich kontrole za pomoci testeru. Další kapitolou školení jsou chybová hlášení, jejich 
interpretace a následná analýza.

OSNOVA ŠKOLENÍ:
  Základní jednotky tlaku
  Napájení snímačů (stabilizované napětí pro snímače)
  Lambda sondy, skoková, širokopásmová
  Kontrola účinnosti katalyzátoru
  Recirkulace výfukových plynů
  Zátěžové snímače, hmotnostní měřič nasávaného vzduchu, snímače tlaku
  Filtry pevných částic naftových motorů
  Filtry pevných částic benzinových motorů
  Typy regenerace DPF
  Základní nastavení systémů 

CÍLOVÁ SKUPINA:
Pracovníci v autoopravárenství (diagnostici, automechanici), středně a více pokročilí uživatelé sériové diagnostiky, 
kteří mají znalosti z kurzu Sériová diagnostika 1.

Sériová diagnostika 2
Termín a místo konání
Přímo u zákazníků v servise 
Při větším zájmu zákazníků 
- lze na pobočce

Školitel
Michal Klug

Cena
6.000 Kč bez DPH

Délka školení
9.00–16.00 hod.

PŘEHLED ŠKOLENÍ

Pro bližší informace kontaktujte svého prodejního poradce.
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PŘEHLED ŠKOLENÍ

Elektronika a diagnostika vozidel

Přehled komponentů řízení zdrojové soustavy v moderních automobilech. Přehled funkcí a jednotlivých komponentů 
systému START/STOP. Seznámení se s novými požadavky na zdrojovou soustavu a také dodatečné servisní úkony.

OSNOVA ŠKOLENÍ:
  Rozdělění systémů start stop
  Proudové snímače akumulátorů
  Inteligentní dobíjení 
  Rozdělení autobaterií
  Postup při výměně autobaterie u systémů start stop
  Základní nastavení a kodování start stop

CÍLOVÁ SKUPINA:
Pracovníci v autoopravárenství (diagnostici, automechanici).

Systémy START/STOP
Termín a místo konání
Přímo u zákazníků v servise 
Při větším zájmu zákazníků 
- lze na pobočce

Školitel
Michal Klug

Cena
6.000 Kč bez DPH

Délka školení
9.00–16.00 hod.

Pro bližší informace kontaktujte svého prodejního poradce.
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PŘEHLED ŠKOLENÍ

Nabídka školení spol. Bosch ČR

Zákazníci WM mohou využít školení našeho dodavatele spol. Bosch ČR.

PŘEHLED (TYPY) ŠKOLENÍ:
1.  Vstřikování benzinu
2.  Vstřikování nafty
3.  Autoelektrika a autoelektronika
4.  Brzdové systémy osobních vozidel
5.  Obsluha diagnostické techniky
6.  Měření emisí - Školicí zařízení pro diagnostiku a opravy emisních systémů motorových vozidel (jen ČR)
7.  BIS - Bosch Injection Systems / BBS - Bosch Braking Systems
8.  Ostatní technická školení
9.  Individuální školení

Termín a místo konání
Dle nabídky společnosti Bosch 
Školicí středisko Bosch 
Dobronická 1216/28,  
140 00 Praha 4

Školitel
Školicí středisko Bosch

Cena
Dle typu školení

Délka školení
Dle typu školení

Přehled školení naleznete také zde:
https://skoleniaabosch.cz
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PŘEHLED ŠKOLENÍ

Dle přání zákazníků lze zajistit školení od dodavatelů ND na pobočkách, nebo při větším zájmu zákazníků  
v domluveném regionu.

Termín a místo konání
Dle dohody

Školitel
Dle dodavatele ND

Cena
Zdarma

Délka školení
9.00–16.00 hod.

Školení od dodavatelů náhradních dílů  
společnosti WM

Ilustrace vozidla je použitá s laskavým svolením společnosti Bosch.

PŘEHLED DODAVATELŮ DÍLŮ
Elektrické díly

ChemieMotorové díly/ 
Turbodmychadla

Vodní pumpy

Chladiče/Klimatizace

Rozvody/Řemeny

Žárovky

Startéry/Alternátory

Zapalování Brzdová soustava Motorové oleje

Díly řízení/podvozku

StěračeBaterie Spojky/Převodovky Palivová čerpadla

Výfukové systémy

Tlumiče/Pružiny

Ložiska

Filtry

VICTOR REINZ

Karosářské díly

Těsnění
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JSME TU PRO VÁS!
Hostivice
SEGRO Park Praha, Archeologická 1383
Tel.: 226 003 333

Plzeň
Areál CTPark Plzeň – Obchodní 1263/3 
Tel.: 377 241 749

Otovice (Karlovy Vary)
Hroznětínská 233
Tel.: 357 072 330

Ostrava
Areál CTPark, Na Rovince 981
Tel.: 555 308 900

Olomouc
Dolní Novosadská 337/92
Tel.: 585 316 070


