SZKOLENIA TECHNICZNE WABCO;
AUTORYZOWANE SERWISY W POLSCE

INFORMACJE OGÓLNE
•

WABCO jest jednym z wiodących światowych producentów elektronicznych układów hamulcowych,
układów stabilizacji jazdy, zawieszenia, kontroli napędu, sterowania drzwiami i klimatyzacją do pojazdów
użytkowych. Nasi klienci to znani na całym świecie producenci samochodów ciężarowych, przyczep i
autobusów. Przynosić bezpieczeństwo na drogi, to zadanie do którego firma WABCO czuje się powołana od
dziesiątków lat. Odbywa się to poprzez ustawiczne stosowanie innowacji technicznych, z dziedziny badań,
rozwoju, wytwarzania i nowych technologii.

INTELIGENTNE ROZWIAZANIA GOTOWE DO UŻYTKU
•

Przykładem inteligentnych systemów jest połączenie dziedzin elektroniki i pneumatyki w jeden system –
EBS – który jest obecnie stosowany przez czołowych producentów pojazdów użytkowych.

Innowacje i najważniejsze osiągnięcia
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Dzisiejsze innowacje WABCO: standardami jutra

WIEDZA TO PODSTAWA
•

Współczesne warsztaty obsługujące nowoczesne pojazdy użytkowe wyposażone w najnowsze zdobycze
techniki, wymagają odpowiednio wyszkolonego zaplecza technicznego. Firma WABCO wyszła naprzeciw tym
oczekiwaniom otwierając CENTRUM SZKOLENIOWE mieszczące się w Łodzi na ulicy Siedleckiej 3, gdzie
systematycznie prowadzone są warsztaty (Warsztaty podstawowe; Warsztaty ABS; Warsztaty EBS;
Warsztaty ECAS; Warsztaty T-EBS-E 0 - 5.0; Warsztaty BUS) z zakresu budowy, działania i diagnozy
pneumatycznych i elektronicznych systemów produkcji WABCO mających zastosowanie w pojazdach
użytkowych. Uczestnicy warsztatów każdego stopnia otrzymują materiały dydaktyczne opisujące
zagadnienia omawiane podczas warsztatów, jak również przekazywana jest im wiedza dotycząca korzystania
z naszej bazy danych technicznych zamieszczonych na naszych stronach internetowych www.wabcoauto.com.

WARSZTATY PODSTWOWE
•

Warsztaty podstawowe trwają cztery dni, na których omawiana jest budowa, funkcjonowanie
dwuobwodowych układów pneumatycznych jak również budowa i działanie poszczególnych elementów
tego układu. Uczestnikom przekazywana jest wiedza niezbędna do prawidłowej obsługi, diagnozy układów
pneumatycznych WABCO występujących w pojazdach silnikowych oraz naczepach i przyczepach.

WARSZTATY ABS
•

•

Warsztaty ABS trwają trzy dni, na których omawiana jest budowa, funkcjonowanie działanie
poszczególnych elementów układu ABS/ASR produkcji WABCO. Uczestnikom przekazywana jest niezbędna
wiedza do prawidłowej obsługi i diagnozy układów ABS występujących w pojazdach silnikowych i
przyczepach/naczepach jak również uczestnicy po pomyślnie zdanym egzaminie otrzymują „listy
licencyjne” umożliwiające generowanie PIN'ów niezbędnych do programowania jak również
wprowadzania zmian w pamięci wewnętrznej elektronik ABS. W ostatnim dniu przeprowadzane są zajęcia
z diagnozy układów ABS.
Warunkiem uczestnictwa w tych warsztatch jest wcześniejsze ukończenie Warsztatów Podstawowych.

WARSZTATY EBS
•

•

Warsztaty EBS trwają trzy dni, na których omawiana jest budowa, funkcjonowanie działanie
poszczególnych elementów układu EBS produkcji WABCO. Uczestnikom przekazywana jest niezbędna
wiedza do prawidłowej obsługi i diagnozy układów EBS występujących w pojazdach silnikowych i
przyczepach/naczepach jak również uczestnicy po pomyślnie zdanym egzaminie otrzymują „listy
licencyjne” umożliwiające generowanie PIN'ów niezbędnych do programowania jak również
wprowadzania zmian w pamięci wewnętrznej elektronik EBS. W ostatnim dniu przeprowadzane są zajęcia
z diagnozy układów EBS.
Warunkiem uczestnictwa w tych warsztatch jest wcześniejsze ukończenie Warsztatów Podstawowych i
ABS.

WARSZTATY ECAS
•

•

Warsztaty ECAS trwają trzy dni, na których omawiana jest budowa, funkcjonowanie działanie
poszczególnych elementów układu ECAS produkcji WABCO. Uczestnikom przekazywana jest niezbędna
wiedza do prawidłowej obsługi i diagnozy układów ECAS występujących w pojazdach silnikowych
i przyczepach/naczepach jak również uczestnicy po pomyślnie zdanym egzaminie otrzymują „listy
licencyjne” umożliwiające generowanie PIN'ów niezbędnych do programowania jak również
wprowadzania zmian w pamięci wewnętrznej elektronik ECAS. W ostatnim dniu przeprowadzane są
zajęcia z diagnozy układów ECAS.
Warunkiem uczestnictwa w tych warsztatch jest wcześniejsze ukończenie Warsztatów Podstawowych,
ABS i EBS.

WARSZTATY TEBS-E od 0 do 5.0
•

•

Warsztaty T-EBS-E 5.0 trwają dwa dni, na których omawiana jest budowa, funkcjonowanie działanie
poszczególnych elementów układu T-EBS-E produkcji WABCO. Uczestnikom przekazywana jest niezbędna
wiedza do prawidłowej obsługi i diagnozy układów T-EBS-E 5.0 występujących w przyczepach/naczepach
jak również uczestnicy po pomyślnie zdanym egzaminie otrzymują „listy licencyjne” umożliwiające
generowanie PIN'ów niezbędnych do programowania jak również wprowadzania zmian w pamięci
wewnętrznej elektronik T-EBS-E.
Warunkiem uczestnictwa w tych warsztatch jest wcześniejsze ukończenie Warsztatów Podstawowych,
ABS, EBS i ECAS.

WARSZTATY BUS
•

•

Warsztaty BUS trwają trzy dni, na których omawiana jest budowa, funkcjonowanie działanie
poszczególnych elementów układów hamulcowych, zawieszenia, sterowników drzwi i klimatyzacji
produkcji WABCO, montowanych w autobusach. Uczestnikom przekazywana jest niezbędna wiedza do
prawidłowej obsługi i diagnozy układów ABS, EBS 1gen i 2gen, ECAS, ATC, MTS występujących w
autobusach, jak również uczestnicy po pomyślnie zdanym egzaminie otrzymują „listy licencyjne”
umożliwiające generowanie PIN'ów niezbędnych do programowania jak również wprowadzania zmian w
pamięci wewnętrznej elektronik.
Warunkiem uczestnictwa w tych warsztatch jest wcześniejsze ukończenie Warsztatów Podstawowych.

WARSZTATY IVTM / EBS 3 / E-APU
•

CENTRUM SZKOLENIOWE WABCO

•

Warsztaty te to NOWOŚĆ trwają one dwa dni, i są dedykowane dla osób które ukończyły wcześniejsze
kursy WABCO. Na tych warsztatach omawiana jest budowa, funkcjonowanie działanie poszczególnych
elementów układu IVTM, EBS 3 i E-APU produkcji WABCO. Uczestnikom przekazywana jest niezbędna
wiedza do prawidłowej obsługi i diagnozy tych układów występujących w pojazdach użytkowych, jak
również uczestnicy po pomyślnie zdanym egzaminie otrzymują „listy licencyjne” umożliwiające
generowanie PIN'ów niezbędnych do programowania jak również wprowadzania zmian w pamięci
wewnętrznej elektronik EBS. W ostatnim dniu przeprowadzane są zajęcia z diagnozy układów IVTM.
Warunkiem uczestnictwa w tych warsztatch jest wcześniejsze ukończenie Warsztatów Podstawowych,
ABS, EBS, ECAS i TEBS E – lub – Warsztatów Podstawowych i BUS.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
I REGULAMIN WARSZTATÓW WABCO
I. Organizujący warsztaty
Warsztaty Wabco organizuje Centrum Szkoleniowe Wabco z siedzibą w Łodzi u.
Siedlecka 3, II piętro 93-138 Łódź.

•
•

II. Warsztaty
Centrum Szkoleniowe Wabco w Łodzi organizuje Warsztaty w zakresie tematycznym
i terminach szczegółowo opisanych w ofercie na dane półrocze.

•

Obowiązuje następująca kolejność uczestnictwa w warsztatach.

•

1. wariant – Truck & Trailer

•
•
•
•
•
•

1.Warsztaty podstawowe
2.Warsztaty ABS
3.Warsztaty EBS
4.Warsztaty ECAS
5.Warsztaty T-EBS-E 0 – 5.0
6.NOWOŚĆ Warsztaty IVTM / EBS 3/ E-APU

CENTRUM SZKOLENIOWE WABCO

•
•
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OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
I REGULAMIN WARSZTATÓW WABCO
II. Warsztaty cd..

•

2. wariant – BUS

•
•

1.Warsztaty podstawowe
2.Warsztaty BUS

•

Uczestnicy po pomyślnie zdanym egzaminie ostatniego dnia warsztatów otrzymują
„listy licencyjne” umożliwiające generowanie PIN'ów niezbędnych do
programowania, jak również wprowadzania zmian w pamięci wewnętrznej
elektronik Wabco z danego systemu.

CENTRUM SZKOLENIOWE WABCO

•
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OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
I REGULAMIN WARSZTATÓW WABCO

•
•

•

.
III. Zgłoszenie uczestnictwa
Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach należy przesłać do Centrum Szkoleniowego
Wabco w Łodzi, korzystając z formularza zgłoszeniowego, wysyłając go na najpóźniej
do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem warsztatów:
drogą mailową na mail jaroslaw.olszewski@wabco-auto.com lub
jacek.dudek@wabco-auto.com
Po upływie tego terminu, zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie
uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z przedstawicielem Centrum
Szkoleniowego Wabco w Łodzi oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia
w jednej z wyżej określonych form.
O przyjęciu na warsztaty, uczestnik będzie poinformowany telefonicznie lub mailowo
przez przedstawiciela Centrum Szkoleniowego Wabco w Łodzi.

CENTRUM SZKOLENIOWE WABCO

•
•
•
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OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
I REGULAMIN WARSZTATÓW WABCO
IV. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach
Rezygnację z uczestnictwa w warsztatach, należy zgłosić w Centrum
Szkoleniowego Wabco w Łodzi - mailowo lub telefonicznie.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą
rozpoczęcia szkolenia -liczy się data wpływu oświadczenia o rezygnacji z
uczestnictwa w warsztatach w formie pisemnej do Centrum Szkoleniowego
Wabco w Łodzi mailem. Jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach nastąpi na
3 dni przed zajęciami, wówczas nastąpi zwrot dokonanej opłaty pomniejszonej
o faktyczne koszty poniesione przez Centrum Szkoleniowego Wabco w Łodzi
w związku z organizacją i przygotowaniem warsztatów.
Osoba zgłaszająca się na warsztaty, wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji
ze szkolenia później niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia warsztatów, lub
nie wzięcia udziału w warsztatach, Centrum Szkoleniowe Wabco w Łodzi
zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia - ceny za warsztaty.

CENTRUM SZKOLENIOWE WABCO

•
•
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OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
I REGULAMIN WARSZTATÓW WABCO

•
•

V. Zmiany terminu szkolenia
W przypadku odwołania warsztatów przez Centrum Szkoleniowe Wabco w Łodzi,
zwróci ono wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi zajęcia w innym
wskazanym przez siebie terminie.
Centrum Szkoleniowe Wabco w Łodzi zastrzega sobie prawo do zmiany cen
i programu warsztatów, o czym poinformuje uczestników zajęć przynajmniej na 3
dni naprzód przed terminem warsztatów. Osoba zgłoszona w takim wypadku,
może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej kwoty. Zgłaszający, nie
może zmieniać osób delegowanych na warsztaty, bez wcześniejszego uzgodnienia
z przedstawicielem Centrum Szkoleniowego Wabco w Łodzi.
Centrum Szkoleniowe Wabco w Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania danego
terminu zajęć w wyniku nie zgromadzenia minimalnej ilości uczestników szkolenia
– 15 osób.
Centrum Szkoleniowe Wabco w Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania danego
terminu zajęć bez podania przyczyny.

CENTRUM SZKOLENIOWE WABCO

•
•
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OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
I REGULAMIN WARSZTATÓW WABCO

•

•

VI. Ceny warsztatów i warunki płatności
Ceny Warsztatów obejmują: koszt warsztatów, komplet materiałów, certyfikat,
koszt posiłków (przerwy na kawę, lunch). Ceny Nie obejmują kosztów
zakwaterowania. Rezerwacja i opłaty za zakwaterowanie uczestnicy dokonują
sami. Więcej informacji na temat zakwaterowania w punkcie .
Ceny warsztatów podane są brutto w złotych polskich.
Uczestnik warsztatów zobligowany jest do dokonania płatności – przedpłaty, nie
wcześniej jak 1 – 3 dni przed rozpoczęciem zajęć.
Brak dokonania przedpłaty w wymaganym terminie (1 – 3 dni przed rozpoczęciem
zajęć) stanowi rezygnację z warsztatów i upoważnia Centrum Szkoleniowe Wabco
w Łodzi do skreślenia zgłoszone osoby z listy uczestników warsztatów.
Wysokość opłat za warsztaty zgodna jest z obowiązującym „Terminarzem i
cennikiem warsztatów ” na dane półrocze zamieszczone w niniejszej broszurze.

CENTRUM SZKOLENIOWE WABCO

•
•
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OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
I REGULAMIN WARSZTATÓW WABCO

•
•
•

VI. Ceny warsztatów i warunki płatności cd..
Centrum Szkoleniowe Wabco w Łodzi pobiera opłaty za warsztaty z góry
(przedpłata). Uczestnik Warsztatów Wabco wininen okazać pierwszego dnia
Warsztatów , dowód wpłaty (opłaty) za uczestnicwo. Wpłaty należy dokonać
tylko i wyłącznie przelewem na poniższe dane:
Dane do przelewu:
Wabco Polska Sprzedaż Sp. z o.o.; ul. Ostrowskiego 34; 53-238 Wrocław
NIP: 894-302-88-84
Dla płatności w EUR:
ING Belgium
Avenue Marnix 24
1000 Brussels
Belguim
IBAN;
BIC;

CENTRUM SZKOLENIOWE WABCO

•
•

BE25370115749682
BBRUBEBB
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OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
I REGULAMIN WARSZTATÓW WABCO
Po otrzymaniu opłaty przez Centrum Szkoleniowe Wabco w Łodzi, zostanie
wystawiona faktura VAT z 23% VAT-em w trakcie szkolenia, i wysłana pocztą do
płatnika za warsztaty.

•
•

VII. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.
U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Centrum Szkoleniowe Wabco w
Łodzi, nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych
osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane
przez Zamawiającego (imię nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy)
traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne służą tylko wyłącznie
do celów komunikacji pomiędzy Zgłaszającym/Uczestnikiem, a Centrum
Szkoleniowym Wabco w Łodzi.

CENTRUM SZKOLENIOWE WABCO

•
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OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
I REGULAMIN WARSZTATÓW WABCO
VIII. Dojazd i Parking
Sidziba Centrum Szkoleniowego Wabco mieści się pod adresem: ul. Siedlecka 3;
2 piętro; 93-138 ŁÓDŹ

CENTRUM SZKOLENIOWE WABCO

•
•
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OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
I REGULAMIN WARSZTATÓW WABCO
CENTRUM SZKOLENIOWE WABCO

W związku z ograniczoną liczbą miejsc parkingowych bezpośrednio na terenie
Centrum Szkoleniowym Wabco, osoba uczestnicząca w Warsztatach Wabco winna
zaparkować auto na zwwnątrz na ulicy, wzdłuż ulicy Siedleckiej.
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OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
I REGULAMIN WARSZTATÓW WABCO
CENTRUM SZKOLENIOWE WABCO
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OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
I REGULAMIN WARSZTATÓW WABCO
CENTRUM SZKOLENIOWE WABCO
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Terminarz i cennik warsztatów

CENTRUM SZKOLENIOWE WABCO
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AUTORYZOWANE
SERWISY WABCO
W POLSCE

OZNACZENIE SERWISÓW WABCO
Autoryzowane stacje serwisowe Wabco „SERVICE PARTNER”
oznaczane są poniższym Logo
CENTRUM SZKOLENIOWE WABCO

AKTUALNĄ LISTĘ AUTORYZOWANYCH SERWISÓW WABCO,
MOŻNA ZNALEŹĆ NA PONIŻSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

http://www.wabco-auto.com/pl/findwabco
27

SERWISY WABCO – SERVICE PARTNER

Autoryzowane Serwisy Wabco, zostały wybrane na podstawie selektywnych kryteriów jakości.

●

Wabco posiada dwa rodzaje autoryzowanych stacji serwisowych –SERVICE PARTNER
SREBRNY – ma ukończone odpowiednie szkolenia, które pozwalają posiąść podstawową
wiedzę temat wyrobów i systemów Wabco używanych w: i/lub pojazdach silnikowych, i/lub
naczepach/przyczepach, i/lub autobusach, jak również posiada niezbędne narzędzia.
ZŁOTY- ma ukończone wszystkie szkolenia, które pozwalają posiąść podstawową i
zaawansowaną wiedzę temat wyrobów i systemów Wabco, używanych we wszystkich
rodzajach pojazdów: pojazdach silnikowych, naczepach/przyczepach, oraz autobusach,
jak również posiada niezbędne narzędzia.
Ma również możliwość rozpatrywania napraw gwarancyjnych wyrobów Wabco zamontowanych
na pojeździe.

CENTRUM SZKOLENIOWE WABCO

●
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