
ELECTRIC VEHICLE DEVELOPMENT

Moravske Toplice, Hotel Vivat / Murska Sobota, GMT d.o .o .

       TEHNOLOŠKA
      kon ferenca  

O  V Z DR Ž E VA N J U  M O T OR N I H  VO Z I L

Strokovna predavanja podkrepljena s 
praktičnimi prikazi na področju servisiranja 

vozil in razvoja avto delov.

"Združena predavanja s praktičnimi 
prikazi so dvodnevni  dogodek, na
katerem vam bodo strokovnjaki z 

različnih področij odgovorili na vaša
vprašanja o problemih servisiranja vozil 

v sedanjosti in prihodnosti."

Primož Rožnik

www.eauto.si/tehnoloskakonferenca

ZNANJA ,
K I  KROJ I JO

PR IHODNOST
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Sobota, 24. marec 2018

10
let

10 let 
tradicije

Poudarek 
na praktičnih 

prikazih

Novo znanje,
prenosljivo v vaš 
delovni vsakdan

Druženje Povezovanje

Strokovni 
nasveti

ELECTRIC VEHICLE DEVELOPMENT

08:00 - 09:00 Prijava udeležencev in namestitev

09:00 - 09:10 Pozdravni nagovor

09:10 - 09:40 Novosti zavornih sistemov

09:40 - 10:10 Izdelki Meyle HD in diagnostično orodje za podvozje

10:10 - 10:40 Kolesni ležaji, homokinetični zglobi in polosi

10:40 - 11:00 Čas za vprašnja in razpravo

11:00 - 11:15 Odmor 15 min

11:15 - 11:45 Sedanjost in prihodnost električnih in hibridnih vozil

11:45 - 12:15 Posebnosti servisiranja električnih in hibridnih vozil

12:15 - 12:45 Diagnoza in nastavitve kamer in radarjev ADAS

12:45 - 13:05 Čas za vprašnja in razpravo

13:05 - 14:15 Kosilo

14:15 - 14:45 Telematika in povezana vozila

14:45 - 15:15 Popravilo dvojne suhe sklopke DSG menjalnika

15:15 - 15:45 Diagnostično odkrivanje napak na menjalnikih

15:45 - 16:05 Čas za vprašanja in razpravo

16:05 - 16:20 Odmor 15 min

16:20 - 16:50 Ventili EGR v sodobnih vozilih

16:50 - 17:20 Filtri DPF in FAP dodatki

17:20 - 17:50 Čiščenje filtrov DPF in sesalnih kolektorjev

17:50 - 18:10 Čas za vprašanja in razpravo

20:00 - Večerja, druženje in glasbeni program

21:00 - 21:15 Nagradna igra

21:30 - 22:00 Torta

 ∞



Nedelja, 25. marec 2018
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13:00 - 14:30 Kosilo

15:00 Zaključek 12. tehnološke konference

07:00 - 09:00 Zajtrk

09:00 - 09:10 Pozdravni nagovor09:00 - 09:30 Pogonske verige motorjev in posebnosti zamenjave

09:30 - 10:00 Specialna orodja za montažo verig in zobatih jermenov

10:00 - 10:20 Čas za vprašnja in razpravo

10:20 - 11:00 Odmor in transfer do GMT delavnice, Noršinska 31, 9000 Murska Sobota

PRAKTIČNI PRIKAZI11:00 - 13:00

Kompozitni zavorni diski, monoblok zavorne čeljusti...

Nastavitve ADAS sistemov

TEXA diagnostična oprema

Bosch diagnostična oprema

Čiščenje DPF in sesalnega kolektorja z napravo ES3

Zamenjava olja v samodejnemu menjalniku

Zamenjava pogonskih verig motorjev

Orodja za zamenjavo zobatih jermenov motorjev

Orodje za preverjanje zračnosti podvozja

Medijski sponzor:



KOTIZACIJA
Kotizacija za udeleženca tehnološke konference znaša 150 € + ddv in zajema:

• Udeležbo na vseh predavanjih in praktičnih predstavitvah,
• podporno gradivo,  
• prigrizke in kavo med odmori,
• sobotno kosilo in slavnostno večerjo,

Popusti:  15 % za člane servisnih mrež v Sloveniji, 15 % za profesorje srednjih in visokih šol, 20 % za dijake in redne študente do 26. leta starosti.

SPREMLJEVALNI PROGRAM
Spremljevalni program je namenjen spremljevalkam in spremljevalcem udeležencev, ki na predavanjih ne bodo 
sodelovali, vključuje pa:

• Prikaz priprave prekmurske gibanice v soboto dopoldan,
• sobotno kosilo in slavnostno večerjo,
• večer z živo glasbo in zabavnim programom,
• nedeljsko kosilo,
• možnost sodelovanja v nagradni igri.

Kotizacija za spremljevalke in spremljevalce znaša 65 € + ddv. 
Organizirali smo tudi izlet v spremstvu vodiča na Vinarium stolp Lendava in v tropski vrt Ocean Orchids.
Doplačilo 20,48 € + ddv. Več informacij o izletu in prijave na primozr@gmt.si do 21.3.2018.

NAČIN PLAČILA
Kotizacijo vplačajte najkasneje 3 dni pred začetkom konference na transakcijski račun ADEL d.o.o., Stegne 31, 
1000 Ljubljana, TR: 10100-0049072295 z namenom “12. TK ”. Račun prejmete po končani konferenci. V primeru 
odpovedi udeležbe, vam bomo celotni znesek vrnili, če se pisno odjavite na e-naslov primozr@gmt.si najkasneje 
do 20. 3. 2018. Ob kasnejši odjavi vplačane kotizacije ne moremo vrniti.

NASTANITEV
Rezervacijo in stroške nastanitve si udeleženci uredijo in krijejo sami. V Hotelu 
VIVAT Superior **** smo za udeležence 12. Tehnološke konference uredili 
posebno ponudbo:   

• Enoposteljna soba + zajtrk: 56.90 €
• Dvoposteljna soba + zajtrk: 44.90 €

Cena vključuje nočitev s samopostrežnim zajtrkom in neomejeno kopanje v termalnem bazenskem kompleksu. 

ELECTRIC VEHICLE DEVELOPMENT

12. Tehnološka konferenca je organizirana s strani skupine GMT in 
Inštituta Metron z g. Andrejem in go. Jasno Pečjak.

• večer z živo glasbo in zabavnim programom,
• nedeljsko kosilo,
• darilni paket,
• možnost sodelovanja v nagradni igri.
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PRIJAVE do 16. marca 2018
 primozr@gmt.si
 031 404 400
 www.eauto.si/tehnoloskakonferenca

PODJETJE/ORGANIZACIJA:
NASLOV:                              
E-NASLOV:                                            TELEFON:
DAVČNA ŠTEVILKA:

UDELEŽENCI:
PRIIMEK, IME:                      PRIIMEK, IME:
PRIIMEK, IME:                      PRIIMEK, IME:

SPREMLJEVALCI:
PRIIMEK, IME:                      PRIIMEK, IME:

Datum prijave:                       Podpis in žig:

                

Organizator tehnološke konference GMT skupina se zavezuje, da bodo podatki, ki nam jih boste posredovali, 
obdelani, hranjeni in varovani v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP, Ur. list 59/2001). 
Podatkov ne bomo posredovali drugim. Uporabljali jih bomo izključno za izstavitev  računa, prijavne 
formalnosti, stik z vami in obveščanje o naših izobraževanjih. Posredovalec podatkov lahko kadarkoli pisno 
zahteva, da ga prenehamo obveščati in da njegove podatke izbrišemo iz naših seznamov.

PRIJAVNI OBRAZEC                                                       

Kontaktna oseba za dodatne informacije:  Primož Rožnik          primozr@gmt.si          031 404 400

 02 538 21 00  

Hotel VIVAT Superior ****
Moravske Toplice
REZERVACIJE

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb urnika in programa. 
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