
Školení pro montážní a servisní firmy
na kotle výrobce Agromechanika v.o.s.
a na výrobky KTR s.r.o. (regulace ADEX)

Místo konání: 
Restaurace u Bujáků 
Bánov 260 
687 54 
 
Datum konání: 
26.6.2020 
 
Přibližný harmonogram: 
9:15 až 9:45  prezence, předání 
10:00 až 12:00  školení Licotherm, Energo, Adex, obchodní podmínky
12:15 až 13:00  oběd 
13 15: až 14:15  školení pro zájemce o certifikát na „kontrolora kotlů“ (revize)

Vážení obchodní partneři, účastí na tomto školení získáte :

 Certifikát o absolvování školení 
 Manuál s technickými podklady k
 Aktuální ceníky kotlů a regulace
 Informace o vhodných regulacích pro různé typy kotlů všech výrobců
 Rabat ve výši 20 procent z
 Další neveřejné slevy dostupné pouze pro absolventy těchto školení
 Kontakt na „technickou podporu“, která poradí :

o S návrhem nové kotelny
o S volbou a instalací vhodné regulace
o S uvedením kotle do provozu
o Se servisem kotlů a regulace

 Prodlouženou záruku na kotel i regulaci při využití instalačních sad
 Možnost získat oprávnění k „technické kontrole“ kotlů Agromechanika („revize“)

Pouze pro zájemce, poplatek 2000,
Sada náhradních dílů v ce
 
 

 Budeme Vás doporučovat koncovým zákazníkům kteří u nás poptávají instalaci kotle
 Možnost zúčastnit se veletrhů které pořádáme, a získat si tak více zákazníků

 

 

 

Školení pro montážní a servisní firmy
na kotle výrobce Agromechanika v.o.s. 
a na výrobky KTR s.r.o. (regulace ADEX) 

prezence, předání podkladů 
školení Licotherm, Energo, Adex, obchodní podmínky  

školení pro zájemce o certifikát na „kontrolora kotlů“ (revize)
 

účastí na tomto školení získáte : 

Certifikát o absolvování školení  
technickými podklady k instalacím kotlů na pevná paliva 

Aktuální ceníky kotlů a regulace 
Informace o vhodných regulacích pro různé typy kotlů všech výrobců 
Rabat ve výši 20 procent z prezentovaných ceníkových cen (včetně kotlů)
Další neveřejné slevy dostupné pouze pro absolventy těchto školení 

„technickou podporu“, která poradí : 
S návrhem nové kotelny 
S volbou a instalací vhodné regulace 

uvedením kotle do provozu 
Se servisem kotlů a regulace 

Prodlouženou záruku na kotel i regulaci při využití instalačních sad (4 roky)
Možnost získat oprávnění k „technické kontrole“ kotlů Agromechanika („revize“)

ouze pro zájemce, poplatek 2000,- kč bude vybírán na místě při prezenci.
ceně. Zařazení do mapy „revizních“ techniků na www.potos.cz

e Vás doporučovat koncovým zákazníkům kteří u nás poptávají instalaci kotle
Možnost zúčastnit se veletrhů které pořádáme, a získat si tak více zákazníků

Školení pro montážní a servisní firmy 

   

školení pro zájemce o certifikát na „kontrolora kotlů“ (revize) 

(včetně kotlů) 

(4 roky) 
Možnost získat oprávnění k „technické kontrole“ kotlů Agromechanika („revize“) 

bude vybírán na místě při prezenci. 
www.potos.cz 

e Vás doporučovat koncovým zákazníkům kteří u nás poptávají instalaci kotle 
Možnost zúčastnit se veletrhů které pořádáme, a získat si tak více zákazníků 


