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POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ 
 
TERMÍN:           03. 05. 2023 
MÍSTO:            Auto Fit spol. s r.o., Vídeňská 296/112a, 619 00 Brno 
ČAS:   9:30 – 16:30 hod. 
PROGRAM:  SMART OPRAVY 
 
POPIS: Stanovení poškození vhodných pro lokální opravu, příprava povrchu a okolní plochy, tmelení, 
aplikační techniky, aplikace UV základu, plniče, báze, čirého laku, technika rozstřiku, finální leštění, 
přínos rychlé opravy „na počkání“. 
 
Účastník obdrží: 

✓ tištěné školicí podklady k programu kurzu 

✓ oběd a občerstvení během školení (káva, čaj, nápoje a další)  

✓ lakýrnickou kombinézu, návleky, prachovou masku, rukavice a další ochranné prostředky 

Ve školicím středisku je přísně nařízeno používat ochranné pomůcky. Pro praktickou část je nutné 
vzít s sebou: 

✓ lakýrnickou masku vybavenou filtry A2, P2 

✓ vhodnou pracovní obuv 

 
Firma AutoFit neodpovídá za jakékoliv škody na oděvu či obuvi a újmě v případě nedodržení předpisů 
BOZP nebo nepoužití ochranných pomůcek. 
Veškeré náklady spojené se školením hradí firma AutoFit, doprava je na náklady účastníka.  
 
Těšíme se na setkání s Vámi 

kolektiv firmy AutoFit 
 
 
Potvrzení účasti, prosím, zašlete e-mailem na info@autofit.cz, a to nejpozději do 28. 04. 2023. 
  

 
 

POTVRZENÍ ÚČASTI  
 
Potvrzujeme účast na školení SMART OPRAVY konané dne 03. 05. 2023 
 
Firma: ………………………………………………………., jména účastníků: 
 
1. ……………………………………………………………………………………..………………………    

2. ……………………………………………………………………………………..………………………   

3. ……………………………………………………………………………………..………………………    

4. ……………………………………………………………………………………..………………………    
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KDE NÁS NAJDETE: 
GPS: 49°8'39.519"N, 16°36'4.445"E 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

POZOR!  
Zde sjeďte na obslužnou 
komunikaci ! 
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