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ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  

„Euromechanik” 

 

 
 

Szkolenia realizowane będą przez renomowaną firmę BETiS. Zajęcia praktyczne 

będą prowadzone na terenie Olsztyna, Szczytna. Zajęcia teoretyczne z elementami 

praktycznymi będą prowadzone w Starych Jabłonkach k. Ostródy, w terminach luty-

listopad 2018.  

 

 

1. Szkolenie z diagnostyki komputerowej pojazdów samochodowych i analizy 

parametrów rzeczywistych oraz interpretacji kodów błędów w systemach sterowania.  

Zjazd weekendowy będzie obejmował 16 h (2 dni x 8h); 3 grupy 10-osobowe.  

• Szkolenie (bez noclegu) - wkład własny uczestnika wynosi: 185 zł,  

• Szkolenia (z noclegiem) - wkład własny uczestnika wynosi: 216 zł. 

 

2. Szkolenie z sieci transmisji danych CAN/LIN i diagnostyki systemów oczyszczania 

spalin w silnikach o zapłonie samoczynnym Common Rail 

Zjazd weekendowy będzie obejmował 16 h (2 dni x 8h); 3 grupy 10-osobowe.  

• Szkolenie (bez noclegu) - wkład własny uczestnika wynosi: 185 zł,  

• Szkolenia (z noclegiem) - wkład własny uczestnika wynosi: 216 zł. 

 

3. Szkolenie z diagnostyki czujników silnika cz. 1 i cz. 2 

 

Zjazd weekendowy będzie obejmował 16 h (2 dni x 8h); 3 grupy 10-osobowe.  

• Szkolenie (bez noclegu) - wkład własny uczestnika wynosi: 185 zł,  

• Szkolenia (z noclegiem) - wkład własny uczestnika wynosi: 216 zł. 

 

4. Szkolenie z bezpośredniego wtrysku benzyny: FSI, TSI, CGI, HPI, THP, EcoBoost, 

D-4, D4S i diagnozy, naprawy i obsługi układów zasilania silników z 

turbodoładowaniem 

 

Zjazd weekendowy będzie obejmował 16 h (2 dni x 8h); 3 grupy 10-osobowe.  
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• Szkolenie (bez noclegu) - wkład własny uczestnika wynosi: 185 zł,  

• Szkolenia (z noclegiem) - wkład własny uczestnika wynosi: 216 zł. 

 

5. Szkolenie z automatycznych skrzyni biegów, budowy, diagnostyki i obsługi cz. 1 i 

automatycznych skrzyni biegów: CVT, DSG 6, DSG 7 cz. 2 

 

Zjazd weekendowy będzie obejmował 16 h (2 dni x 8h); 2 grupy 10-osobowe.  

• Szkolenie (bez noclegu) - wkład własny uczestnika wynosi: 185 zł,  

• Szkolenia (z noclegiem) - wkład własny uczestnika wynosi: 216 zł. 

 

6. Szkolenie z odpowiedzialności prawnej i finansowej za wykonywanie napraw przy 

pojazdach samochodowych w świetle obowiązujących przepisów prawa 

 

Zjazd weekendowy będzie obejmował 12 h (1 dzień x 8h, 2 dzień x 4h); grupa 10-

osobowa 

• Szkolenie (bez noclegu) - wkład własny uczestnika wynosi: 172 zł,  

• Szkolenia (z noclegiem) - wkład własny uczestnika wynosi: 203 zł. 

 

7. Szkolenie z kontroli organów Państwowych w serwisie samochodowym 

Zjazd weekendowy będzie obejmował 16 h (2 dni x 8h); grupa 10-osobowa.  

• Szkolenie (bez noclegu) - wkład własny uczestnika wynosi: 176 zł,  

• Szkolenia (z noclegiem) - wkład własny uczestnika wynosi: 208 zł. 

 

8. Szkolenie z otoczenia usługi serwisowej  

Zjazd weekendowy będzie obejmował 16 h (2 dni x 8h); grupa 10-osobowa.  

• Szkolenie (bez noclegu) - wkład własny uczestnika wynosi: 176 zł,  

• Szkolenia (z noclegiem) - wkład własny uczestnika wynosi: 208 zł. 

 

9. Szkolenie z detailingu- ochrona nowego i odnowienie starego samochodu (powłoki 

ceramiczne) 
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Zjazd weekendowy będzie obejmował 18 h (2 dni x 9h); 3 grupy 5-osobowe. Każdy 

uczestnik otrzyma materiały dydaktyczne w postaci polerki i preparatów! 

• Szkolenie (bez noclegu) - wkład własny uczestnika wynosi: 421 zł,  

• Szkolenia (z noclegiem) - wkład własny uczestnika wynosi: 452 zł. 

 

 

 

UWAGA: Grupa Doradcza Primus zapewnia Uczestnikom Projektu nocleg w hotelu, 

wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Wkład własny pokrywany jest przez 

zainteresowanego uczestnika, z wyłączeniem firm. 

Więcej informacji o tematyce szkoleń na stronie: www.ekspertyzy-szkolenia.pl 

Więcej informacji i dokumenty rekrutacyjne na stronie: www.grupaprimus.pl 

(http://grupaprimus.pl/category/realizowane-projekty/)  

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA 

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie 

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI: 

Dokumenty rekrutacyjne dla osób niedowidzących (powiększona czcionka) 

Dokumenty rekrutacyjne do druku czarno-białego 

Dokumenty rekrutacyjne do druku w kolorze 

 

http://www.grupaprimus.pl/
http://grupaprimus.pl/category/realizowane-projekty/
http://grupaprimus.pl/wp-content/uploads/2018/01/Regulamin-rekrutacji-uczestników-i-uczestnictwa-w-projekcie.pdf
http://grupaprimus.pl/wp-content/uploads/2018/01/Dokumenty-rekrutacyjne-dla-osób-niedowidzących-powiększona-czcionka.doc
http://grupaprimus.pl/wp-content/uploads/2018/01/Dokumenty-rekrutacyjne-do-druku-czarno-białego.doc
http://grupaprimus.pl/wp-content/uploads/2018/01/Dokumenty-rekrutacyjne-do-druku-w-kolorze.doc

