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POZVÁNKA
na odborný kurz s tematickým zameraním
„záznamové zariadenia v cestnej doprave“
v súlade s § 5 ods. 1 písm. c) zákona č.461/2007 Z.z. o používaní záznamového zariadenia v
cestnej doprave vydaného ministerstvom dopravy SR.
Tachografy DTCO 3.0
Rozsah: jeden deň
0800 – 1600 h

Tachografy DTCO 4.0

Rozsah: jeden deň
0800 – 1600 h

18.03.2019 / Opakovací kurz DTCO do verzie 3.X
Tachografy všeobecne / EÚ a SK legislatíva /
Digitálne tachografy prvej generácie / DTCO 1381 do verzie 3.X /
Technické vybavenie
Analógové tachografy / KTCO 1318 / FTCO 1319 / MTCO 1324 /
Technické vybavenie

11.03.2019 / Kurz DTCO 4.0 / WorkshopTab
12.03.2019 / Kurz DTCO 4.0 / WorkshopTab
13.03.2019 / Kurz DTCO 4.0 / WorkshopTab
14.03.2019 / Kurz DTCO 4.0 / WorkshopTab
Tachografy všeobecne / EÚ a SK legislatíva /
Digitálne tachografy druhej generácie / DTCO 4.0 / Technické vybavenie

Digitálne tachografy

Kurz nový overovač / ZAO / termín na základe dopytu

Rozsah: dva dni
0800 – 1600 h

Digitálne tachografy prvej generácie všeobecne / EÚ a SK legislatíva
DTCO 1381 do verzie 3.X / Technické vybavenie

Analógové tachografy

Kurz nový overovač / ZAO / termín na základe dopytu

Rozsah: dva dni
0800 – 1600 h

Analógové tachografy všeobecne / KTCO 1318 / FTCO 1319
MTCO 1324 / Technické vybavenie

Prevádzka:

Fakturačné údaje:

Stará Vajnorská č.3, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 (2) 444 549 20 / 21 / 22
Fax: +421 (2) 444 549 35
E-mail: tamex@tamex.sk
Web: www.tamex.sk

Maďarská 23A/710, 851 10 Bratislava
VUB Bratislava-Ružinov, č.ú.: 2380380453/0200
IČO: 17319871, DIČ 2020350035
DIČ DPH: SK2020350035
OR OS Bratislava I, odd. s.r.o., vl.č. 1222/B
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Pokyny ku odbornému kurzu
1. Záväznú prihlášku / objednávku je potrebné doručiť najneskôr 14 dní pred termínom kurzu e-mailom na
adresu sobota@tamex.sk.
2. Absolventi po úhrade poplatku za kurz obdržia osvedčenie o odbornom vzdelaní.
3. Cena podľa aktuálne platného cenníka organizátora kurzu
a) DTCO 4.0 / WorkshopTab / 1 deň / max. účasť 10 osôb / min. účasť 5 osôb/
315,00 € bez DPH 20% za účastníka*
* pre osoby, ktoré už absolvovali kurz v spoločnosti TAMEX a ktoré si zakúpili zariadenie WorkshopTab s licenciu 4.0 v spoločnosti TAMEX

b) Analógové* a digitálne tachografy prvej generácie / 1 deň / opakovací kurz
250,00 € bez DPH 20% za účastníka
* Len pre držiteľov osvedčenia na analógové tachografy; Cena je určená pre osoby, ktoré už absolvovali kurz v spoločnosti TAMEX.

c) Digitálne tachografy prvej generácie 2 dni / kurz pre nových overovačov
750,00 € bez DPH 20% za účastníka*
* Cena je platná pri počte účastníkov 1 za jednu organizáciu (informujte sa u organizátora kurzu)
* min. účasť 3 osoby

d) Analógové tachografy 2 dni / kurz pre nových overovačov
750,00 € bez DPH 20% za účastníka*
* Cena je platná pri počte účastníkov 1 za jednu organizáciu (informujte sa u organizátora kurzu)
* min. účasť 3 osoby

Miesto konania kurzu
Prevádzka spoločnosti TAMEX, s.r.o., Stará Vajnorská 3, 831 04 Bratislava.
Obed a občerstvenie
Obed a občerstvenie je v cene kurzu.
Doprava a ubytovanie
Dopravu a ubytovanie si hradí každý účastník kurzu samostatne. V prípade záujmu je možné volať ohľadom
ubytovania na tel. čísla nasledovných hotelov a ubytovní: REMY: 02-444 550 63/64, Dom Športu: 02-492 493
98, TURIST: 02-554 1050 82, COLOR: 02-491 012 55, PRIM: 02-442 531 24.
Kontakt na organizátorov
Viktor Sobota, sobota@tamex.sk, 0903 224 003.
Poznámky
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny termínu kurzu (nemoc, vyššia moc) bez možnosti náhrady škody na strane
účastníka. O prípadnom zrušení kurzu bude každý účastník informovaný telefonicky, e-mailom, alebo SMS
správou.

V Bratislave dňa 17.01.2019
TAMEX, spol. s r.o.

Prevádzka:

Fakturačné údaje:

Stará Vajnorská č.3, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 (2) 444 549 20 / 21 / 22
Fax: +421 (2) 444 549 35
E-mail: tamex@tamex.sk
Web: www.tamex.sk

Maďarská 23A/710, 851 10 Bratislava
VUB Bratislava-Ružinov, č.ú.: 2380380453/0200
IČO: 17319871, DIČ 2020350035
DIČ DPH: SK2020350035
OR OS Bratislava I, odd. s.r.o., vl.č. 1222/B
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Prihláška-objednávka na odborný kurz s tematickým zameraním na záznamové
zariadenia v cestnej doprave
Digitálny tachograf - Kurz nový overovačov / ZAO
Údaje o spoločnosti
Názov spoločnosti
(Názov/IČO/IČ DPH/Banka)

Sídlo spoločnosti
Sídlo prevádzky *
* Len pokiaľ je iné, aké sídlo
spoločnosti

Zodpovedný zástupca
(meno/funkcia)

Kontaktná osoba
(meno/funkcia/mobil/e-mail)

Údaje o účastníkoch kurzu
Návrh termínu (dva dni)

Meno, priezvisko, titul,
vzdelanie
Pracovné zaradenie

Len v prípade nového overovača

Overovač *

Zástupca AO *
Návrh termínu (dva dni)

Meno, priezvisko, titul,
vzdelanie
Pracovné zaradenie

Len v prípade nového overovača

Overovač *

Zástupca AO *
Návrh termínu (dva dni)

Meno, priezvisko, titul,
vzdelanie
Pracovné zaradenie

Len v prípade nového overovača

Overovač *

Zástupca AO *
Návrh termínu (dva dni)

Meno, priezvisko, titul,
vzdelanie
Pracovné zaradenie

Len v prípade nového overovača

Overovač *

Zástupca AO *
Návrh termínu (dva dni)

Meno, priezvisko, titul,
vzdelanie
Pracovné zaradenie

Len v prípade nového overovača

Overovač *

Zástupca AO *

Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr 14 dní pre začiatkom kurzu na e-mail sobota@tamex.sk.
Dátum________ Miesto __________

Zodpovedný zástupca ______________________________________
podpis-pečiatka

Všeobecné informácie ku prihláške
Pozor, neabsolvovanie skúšok na SMÚ na záznamové zariadenia Vás nezbavuje povinnosti ku úhrade za nami poskytnutý kurz !
Školiaci materiál, ktorý obdržia účastníci na kurze je duševným majetkom spoločnosti TAMEX a nie je povoleného ho kopírovať, ako
aj ďalej šíriť v tlačenej alebo elektronickej forme tretím stranám bez jeho písomného súhlasu ! Nami poskytnutý kurz je v súlade s §
5 ods. 1 písm. c) zákona č.461/2007 Z.z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave vydaného ministerstvom dopravy
SR.
Prevádzka:

Fakturačné údaje:

Stará Vajnorská č.3, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 (2) 444 549 20 / 21 / 22
Fax: +421 (2) 444 549 35
E-mail: tamex@tamex.sk
Web: www.tamex.sk

Maďarská 23A/710, 851 10 Bratislava
VUB Bratislava-Ružinov, č.ú.: 2380380453/0200
IČO: 17319871, DIČ 2020350035
DIČ DPH: SK2020350035
OR OS Bratislava I, odd. s.r.o., vl.č. 1222/B
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