systém školení pro autoservisy
témata seminářů (VYDANÉ OSVĚDČENÍ O ABSOLOVOVÁNÍ KURZU + ZÁZNAM DO ŠKOLICÍHO PASU)

SPECIALISTA DIAGNOSTIK (5x)

TEXA 1

DELPHI 1

základy sériové
diagnostiky (DE85)

ATAL 1

SPECIALISTA
BENZÍN (5x)

systémy airbagů při
běžných servisních
činnostech (KA11)

demontáže a opravy
spojek a 2hm.setrvačníků
(MM10)

KLIMATIZACE 1
fluorované skleníkové
plyny (KA01)

základy sériové
diagnostiky (DE95)

použití sériové a paralelní
diagnostiky v praxi (DE82)

ELEKTRIKA
VOZIDLA

FILTRY PEVných
ČÁSTIC

PARALELNÍ
DIAGnostika 1

MECHANIKA MOTORU 1

základy vozidlové
elektriky (DE11)

SÉRiová
DIAGNOSTIKA 1

základy (DE09)

základy sériové
diagnostiky (DE01)

SPECIALISTA NA AIRBAGY
A KLIMATIZACE (3x)

AIRBAGY

SUPER VAG 1

TEXA 2

PROFESIONÁL

SPECIALISTA
DIESEL (6x)

SPOJKA
A SETRVAČník

základy sériové a paralelní
diagnostiky (DE91)

SÉRiová
DIAGNOSTIKA 2

KLIMATIZACE 2
plnění klimatizací
v praxi (KA03)

systém čištění výfukových
plynů a jeho funkce
(MM20)

nastavení rozvodů a palivové soustavy (MM13)

AUTOSKLA

lepení skel a jejich
bezpečná výměna (KA13)

SVAŘOVÁNÍ

sváření hliníku a MIG
pájení pozinkovaných
plechů (KA16)

SPECIALISTA
PODVOZKU (4x)

PNEUSERVIS 1

úvod do pneuservisu
a co nepodcenit (PD01)

GEOMETRIE 1

základy měření geometrie
vozidla CCD (PD20)

PNEUSERVIS 2

SPECIALISTA ŘÍZENÍ SERVISU (5x)

EL.SERVISní
KNÍŽKA ŠKODA
efekt.vyplnění servisní
knížky Škoda a systém
erWin (RA30)

PŘEJÍMACÍ
TECHNIK

komunikace zákazník
a servis (RA20)

PRÁVNÍ
MINIMUM 1

řízení, legislativa
autoservisu,
reklamace (RA03)

PRÁVNÍ
MINIMUM 2

pro pokročilé - praxe
(PD03)

agenda oprav,
náhr.škod, právní vztahy
autoservisu (RA05)

ELEKTRONIKA
PODVOZKU 1

od ABS až po ESP (PD13)

MECHAnika
MOTORU 2

MECHAnika
MOTORU 2

VZNĚTové
MOTORY 1

ZÁŽEHové
MOTORY 1

VZNĚTové
MOTORY 2

ZÁŽEHové
MOTORY 2

nastavení rozvodů
u motorů nové
generace (MM15)

použití sériové
a paralelní diagnostiky
v praxi (DE03)

motory se systémem
Pumpe Düse (MM01)

motory se systémem
Common Rail (MM03)

nastavení rozvodů
u motorů nové
generace (MM15)

ELEKTRONIKA
PODVOZKU 2

novinky v systémech
(PD14)

PRÁVNÍ
MINIMUM 3

seznámení s novelizovaným
občanským zákoníkem
(RA07)

motory řady FSI (MM05)

motory řady MPI (MM07)

PARALELNÍ
DIAGnostika 2

výhody pro vás!

praktické měření (DE10)

- Kvalifikovaný profesionál v autoservisu.
- Atraktivnější pro pojišťovny.

expert

úroveň znalostí (vydané ZLATÉ OSVĚDČENÍ sPECIALISTA)

standard

základy sériové
diagnostiky (DE81)

SPECIALISTA
PARALELNÍHO
MĚŘENÍ (5x)

-	Uvedení jmen absoloventů
na webu Auto Kelly.

PARALELNÍ
DIAGnostika 3
dvoudenní praktické
měření (DE14)

VYŘEŠENÉ PŘÍPADY ZÁVAD NA VOZIDLE
rozebírání případů z praxe (DE20)

POZN.:
Školení s červeně označeným názvem není nutné v rámci specialisty absolovovat.

AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY 1

funkce a opravy planetových převodovek (MM11)

-	Akceptujeme i školení již
evidovaná ve školících pasech!
-	Poslední školení
v kvalifikační cestě ZDARMA!

