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Přehled školení pro osobní vozidla 

Termíny školení pro I. pololetí 2016
Datum Kód školení Název Místo Cena (Kč bez DPH)

10. 2. Ptech-H Přijímací technik Hostivice 3.500,-*

16. 2. ATE-H Brzdové systémy Hostivice 800,-
18. 2. Ptech-O Přijímací technik Olomouc 3.500,-*

23. 2. AC1-H Klimatizace F-plyny Hostivice 1.000,- osvědčení; 600,- školení
24. 2. ATE-O Brzdové systémy Olomouc 800,-

1. 3. DSGII-H Převodovky DSG VW II Hostivice 2.500,-
3. 3. AC1-O Klimatizace F-plyny Olomouc 1.000,- osvědčení; 600,- školení
8. 3. AC2-H Klimatizace 2 Hostivice 1.600,-

10. 3. AC2-O Klimatizace 2 Olomouc 1.600,-
22. 3. TPMS-H Systém monitorování tlaku v pneu Hostivice 800,-
23. 3. TPMS-O Systém monitorování tlaku v pneu Olomouc 800,-

3. 5. BO TSIBO-H TSI Bosch motor 1.2 Hostivice 2.000,-
5. 5. BO TSIBO-O TSI Bosch motor 1.2 Olomouc 2.000,-

10. 5. AC3-H Klimatizace 3 Hostivice 1.600,-
12. 5. AC3-O Klimatizace 3 Olomouc 1.600,-
17. 5. DSGII-O Převodovky DSG VW II Olomouc 2.500,-
24. 5. BO OIII-H EDC Bosch 17 UDS Octavia III Hostivice 2.000,-
26. 5. BO OIII-O EDC Bosch 17 UDS Octavia III Olomouc 2.000,-

1. 6. NOZ-H Právní minimum Hostivice 3.500,-*

8. 6. NOZ-O Právní minimum Olomouc 3.500,-*

* Zvýhodněné ceny pro konceptové partnery.
 Cena pro Brand Partnera je 2.500 Kč bez DPH (zároveň odečteme školení zdarma, které máte v rámci balíčku)
 Cena pro Partnera je 3.000 Kč bez DPH (zároveň odečteme školení zdarma, které máte v rámci balíčku).

Poznámka:
Na požádání pro vás připravíme také školení pro nákladní vozidla.
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Přehled školení pro osobní vozidla 

Školení se zabývá aktuálním tématem systémů monitorování tlaku  
v pneumatikách. Probrána bude legislativa, důvody pro použití TPMS, 
historický vývoj a náhled do blízké budoucnosti. Popíšeme si jednotlivé  
systémy různých výrobců od nepřímého až po přímé měření tlaku  
v pneumatikách. Společnost Trost nabízí řešení problematiky TPMS  
od leaderů trhu, kteří dodávají své produkty i jednotlivým automobilkám  
v prvovýbavě. Představíme si tedy produkty od společností VDO, HUF,  
Schrader, Alligator, Herth+Buss, Ateq a dalších. Popíšeme možnosti oprav  
pomocí originálních senzorů a tzv. univerzálních senzorů. K dispozici bude  
programovací vybavení, nástroje a nářadí.

Cílem školení je získat přehled o pestré nabídce senzorů TPMS a vybrat  
si nejlepší možný přístroj pro servis, naučit se správným postupům při montáži  
a vyhnout se chybám. 

Obsah:
• Systém monitorování tlaku v pneumatikách
• Legislativa, důvody pro použití měření tlaku v pneumatikách
• Systémy různých výrobců
• Možnosti oprav pomocí originálních senzorů a tzv. univerzálních senzorů

Termíny a místo konání 
Hostivice 
školicí středisko TROST
22. 3. 2016

Olomouc
školicí středisko TROST
23. 3. 2016

Délka školení 
9.00–13.00 hod.

Cena školení
800 Kč

Termíny a místo konání 
Hostivice 
školicí středisko TROST
23. 2. 2016

Olomouc
školicí středisko TROST
3. 3. 2016

Délka školení 
9.00–13.00 hod.

Cena školení
600 Kč

Osvědčení
1.000 Kč

Systém monitorování tlaku v pneumatikách

Klimatizace F-plyny

Společnost Trost Auto Service Technik spol. s r.o. 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

Přehled školení pro osobní vozidla 
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Cílem tohoto školení je provést účastníka konstrukcí systému a zdokonalením 
diagnostických procesů klimatizačního systému. Školení provede zákazníka  
konstrukcí klimatizačních systémů a přiblíží budoucnost vývoje nových systémů.
Posluchač bude seznámen s problematikou vzniku závad a technologickým  
postupem při jejich opravách. Nedílnou součástí tohoto školení je seznámení  
s diagnostikou klimatizačního systému a hledání příčin vzniku závad.

Obsah:
• Přehled systémů
• Konstrukce
• Rozdělení závad
• Diagnostika příčin závad
• Detekce a hledání netěsností

Termíny a místo konání 
Hostivice 
školicí středisko TROST
8. 3. 2015

Olomouc
školicí středisko TROST
10. 3. 2015

Délka školení 
9.00–15.00 hod.

Cena školení
1.600 Kč

Termíny a místo konání 
Hostivice 
školicí středisko TROST
10. 2. 2016

Olomouc
školicí středisko TROST
18. 2. 2016

Délka školení 
9.00–17.00 hod.

Cena školení
3.500 Kč*

Klimatizace 2

Přijímací technik 

Spokojenost zákazníka je konečným testem kvality práce přijímacího technika. 
Můžete mít všechno bezvadné, ale pokud nezavršíte celý proces dokonalými 
službami a dokonalým jednáním, riskujete ztrátu zákazníka. Cílem je poznat  
základy péče o zákazníka a naučit se v praxi servisu používat standardy  
a postupy profesionálního jednání se zákazníkem. Účastníci pochopí, že kvalita 
péče o zákazníka nemá nikdy strop - lze ji neustále zvyšovat. Znáte odpověď  
na tyto otázky: Jaký je dnešní zákazník, co chce a co očekává?

Obsah:
• Základní požadavky na kvalitní služby autoservisu 
• Co tvoří kvalitu péče o zákazníka v autoservisu
• Telefonický kontakt se zákazníkem 
• Příjem zákazníka a standardy při příjmu 
• Prohlídka vozidla a standardy při prohlídce vozidla 
• Sledování průběhu zakázky a standardy v průběhu zakázky 
• Předání vozidla a standardy při předání vozu zákazníkovi 
• Výstupy z tréninku 

Přehled školení pro osobní vozidla 
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Přehled školení pro osobní vozidla Přehled školení pro osobní vozidla 

Účastníci se seznámí se základy právní problematiky podle NOZ, kterou  
potřebuje pracovník v oblasti servisu automobilů. Pozná, jaká práva mají  
podnikatelé, jaká odlišná práva mají nepodnikatelé, jaká práva mají spotřebitelé  
a jaká práva má servis. Seznámí se se zákonnou zárukou i smluvní zárukou  
a s délkou záručních lhůt. Naučí se po právní stránce zvládat a řešit reklamace 
zákazníků. Získané znalosti si ověří na praktických příkladech z oboru. Pokud 
máte nejasnosti v oblasti např: Povinnosti servisu související s reklamací, termíny 
vyřízení reklamace, postup při reklamaci spotřebitele, neváhejte a navštivte tento 
kurz. Přednášejícím je právník věnující se oboru automotiv. 

Obsah:
• Základy práva 
• Smlouva o dílo (oprava nebo servis automobilů) 
• Kupní smlouva (prodej ND a příslušenství) 
• Práva zákazníka z vadného plnění (odpovědnost za vady) 
• Zákonná odpovědnost servisu za vady existující při předání vozidla po opravě 
• Ochrana spotřebitele (reklamace spotřebitele) 

Termíny a místo konání 
Hostivice 
školicí středisko TROST
1. 6. 2016

Olomouc
školicí středisko TROST
8. 6. 2016

Délka školení 
9.00–15.00 hod.

Cena školení
3.500 Kč*

Termíny a místo konání 
Hostivice 
školicí středisko TROST
16. 2. 2016

Olomouc
školicí středisko TROST
24. 2. 2016

Délka školení 
9.00–15.00 hod.

Cena školení
800 Kč

 Právní minimum

Brzdové systémy

Posluchač se seznámí se současnými a budoucími trendy v oblasti brzdových 
soustav. Segment brzd prodělal v posledních letech velký pokrok nejen v oblasti 
třecích materiálů, ale zejména v oblasti elektroniky. S tím souvisí změna  
v přístupu k základnímu servisu brzd. Nelze servisovat elektronický brzdový  
systém bez základních znalostí a postupů, protože nesprávná manipulace  
znamená riziko poškození drahých komponent nebo vážné dopravní nehody. 

Obsah:
• Argumentace pro komunikaci se zákazníkem
• Konstrukce a údržba brzdových systémů    
• Opatření pro potlačení hluku a vibrací v oblasti brzd 
• Předpisy pro opravu a údržbu brzdových systémů
• Kontrola a zkouška brzdové soustavy
• Právní předpisy pro údržbu a opravy brzdových systémů 
• Odborná údržba a servis moderních brzdových systémů
• Odvzdušňování hydraulických brzdových systémů + ABS 
• Praktické používání speciálních přípravků a nářadí
• Tipy a rady v oblasti brzdových systémů                                      
• Reklamace 
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Přehled školení pro osobní vozidla 

Termíny a místo konání 
Hostivice 
školicí středisko TROST
1. 3. 2016

Olomouc
školicí středisko TROST
17. 5. 2016

Délka školení 
9.00–15.00 hod.

Cena školení
2.500 Kč

Termíny a místo konání 
Hostivice 
školicí středisko TROST
10. 5. 2016

Olomouc
školicí středisko TROST
12. 5. 2016

Délka školení 
9.00–15.00 hod.

Cena školení
1.600 Kč

Převodovky DSG VW II

Klimatizace 3

Školení je zaměřené na seznámení posluchačů s konstrukcí přímořazených  
dvojspojkových převodovek používaných koncernem VW. Kurz navazuje  
a rozšiřuje znalosti z předchozího dílu. Během školení budou popsány  
diagnostické postupy, skutečné hodnoty a některé další diagnostické operace.
Hlavní část je věnována mechanice – konstrukci spojky a hlavně její odborné 
montáži. Během školení si posluchači vyzkoušejí montáž tzv. suché i mokré  
spojky. Na základě absolvování školení budete oprávněni k zapůjčení přípravků 
pro montáž spojky z půjčovny přípravků Trost.

Připraveno ve spolupráci se společností Schaeffler. Přednáší školitel společnosti 
Schaeffler - LUK.

Obsah:
• Konstrukční rozdíly mezi jednotlivými typy a generacemi
• Funkce snímačů a akčních členů
• Olejový systém
• Kontrola hladiny a výměna oleje
• Servisní práce na spojce a mechatronice
• Základní diagnostika 

Školení má za cíl seznámit  účastníka s možností oprav a výměn jednotlivých 
komponent AC systému.
Posluchačům bude předvedena metoda čištění pomocí proplachovací sady.   
Seznámíme vás s možnostmi oprav hadic, trubek a opravami některých  
komponentů kompresorů. 

Obsah:
• Skladování, transport a montáž dílů
• Přehled vybavení pro servis klimatizačního systému
• Výměna komponent
• Oprava a výroba hadic/trubek
• Volba vhodné metody proplachu a pracovní postup
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Systém EDC Bosch 17 UDS Octavia III

Přehled systému EDC 17 Bosch. Palivová soustava s řídicí jednotkou palivového 
čerpadla. Vysokotlaký palivový systém, vysokotlaké palivové čerpadlo, princip 
funkce, konstrukce. Regulace vysokého tlaku, vysokotlaké vstřikovače. Nízko  
a vysokotlaká recirkulace spalin, výfukový systém s modulem katalyzátoru  
a DPF, rozmístění snímačů na výfukovém potrubí a popis jejich činností.  
Sériová diagnostika na vozidle, identifikace, skutečné hodnoty a jejich význam, 
testy akčních členů,  přizpůsobení – nastavení, speciální funkce s využitím  
diagnostického přístroje KTS.

Připraveno ve spolupráci se společností Bosch. Přednáší školitel společnosti 
Bosch.

Termíny a místo konání 
Hostivice 
školicí středisko TROST
24. 5. 2016

Olomouc
školicí středisko TROST
26. 5. 2016

Délka školení 
9.00–15.00 hod.

Cena školení
2.000 Kč

Systém Bosch TSI motor 1.2 

Přímé vstřikování benzínu – Řízení motoru Bosch 17 UDS-TSI. 
Nízkotlaký palivový systém, vysokotlaký palivový systém, vysokotlaké palivové 
čerpadlo, regulace vysokého tlaku, vysokotlaké vstřikovače, snímače klikového 
hřídele, snímače fáze, snímání zátěže, typy provozu – provozní režimy,  
přeplňování turbodmychadlem, zapalování, konstrukční provedení výfukového 
systému. Sériová diagnostika na vozidle, identifikace, skutečné hodnoty  
a jejich význam, testy akčních členů,  přizpůsobení – nastavení, speciální funkce 
s využitím diagnostického přístroje KTS.

Připraveno ve spolupráci se společností Bosch. Přednáší školitel společnosti 
Bosch.

Termíny a místo konání 
Hostivice 
školicí středisko TROST
3. 5. 2016

Olomouc 
školicí středisko TROST
5. 5. 2016

Délka školení 
9.00–15.00 hod.

Cena školení
2.000 Kč

Přehled školení pro osobní vozidla Přehled školení pro osobní vozidla 
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Hostivice – centrála
SEGRO Park Praha 
Archeologická 1383
Tel.: 226 003 333

Praha 9 - Horní Počernice
Areál VGP park, Vlastibořská 2790
Tel.: 226 539 700-702

České Budějovice
Nemanická 443/2
Tel.: 389 502 955

Plzeň
Obchodní 1263/3
Tel.: 377 241 749

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

Pardubice
Hůrka 1832
Tel.: 463 352 910

Jičín
Průmyslová 1108
Tel.: 319 809 910

Brno
Masná 226/104
Tel.: 545 215 283

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

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

Zákaznické linky
 840 555 444

 840 444 777

Více než 150 poboček v pěti zemích.

Předložená tiskovina je určena pro šíření výhradně v České republice a je platná pouze na tomto území. Změny a omyly vyhrazeny. Obrázky jsou částečně ilustrační. Ceny jsou konečné v Kč bez DPH,  
bez instalace a nevztahují se na ně další zákaznické slevy. Na uvedenou nabídku nevzniká právní nárok. V případě, že jsou uvedena originální čísla, slouží pouze k účelům srovnání a nesmí být  
použita ve fakturách majitelům motorového vozidla. Kopírování a jiné rozmnožování, jakož i šíření je povoleno jen za předpokladu předchozího písemného souhlasu společnosti TROST AUTO SERVICE  
TECHNIK spol. s r.o. Neautorizované rozmnožování a šíření bude předmětem občanskoprávního a trestního stíhání. www.trost.com • © TROST AUTO SERVICE TECHNIK spol. s r.o. • CZ • 01/16 


