SeTKání | VY – MY
Přes zavedení náročnějších kontrol s povinným fotografováním
se strašení obrovskými frontami na STK nenaplnilo

Návštěva nové STK
Nové stanice vznikají po celé
republice. Jednou z nich je nová
STK v Praze Michli.
Přijali jsme pozvání provozovatele a prošli si moderní
stanici, která samozřejmě splňuje požadavky zákona
a všech prováděcích předpisů. Její zákaznický komfort odpovídá požadavkům moderní doby. Zákazník
si může v klidném prostředí odpočinout a třeba si
i přečíst SeTKání v době, kdy provádějí měření emisí
či technickou prohlídku. Má možnost koupit si kávu,
či se napít vody či sodovky zdarma.
Ke komfortu přispívá i propracovaný objednávkový
systém, který velmi zkracuje dobu strávenou na
stanici. Viděli jsme, že i přes značný nápor zákazníků
zaměstnanci vše zvládali v klidu a poměrně rychle.
Řidiči se na stanici nemuseli zdržet déle než jeden
a třičtvrti hodiny.
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Rozsah osvědčení:

Osvědčení k provozování stanice technické kontroly pro
osobní automobily, nákladní automobily do 3,5 t, motocykly, přívěsy, kam spadají tyto kategorie vozidel: L,
M1, N1, O1, O2, na které provádíme evidenční kontroly,
pravidelné technické prohlídky, kontroly před registrací
v případě dovozu z jiného státu a kontroly na žádost
zákazníka. Prohlídky provádíme na dvou linkách STK.
V areálu lze provést měření emisí u vozidel do 3,5 t
benzinových i dieselových motorů a také motorů
na LPG.

Provozovatel
a od kdy stanice funguje:

Pronto STK, s.r.o.,
sídlo: Praha 9, K Rybníčku 33/11, PSČ 190 15
IČ: 61063606
STK zahájila provoz na stanici 31.13 v r. 1996 a na
stanici 31.26 v Ohradní v květnu 2017

Otevírací doba, možné
způsoby objednání:

Zákazníky objednáváme na pravidelné technické
prohlídky včetně měření emisí, ale odbavíme i neobjednané zákazníky. Na dovozové prohlídky je nutné si
dohodnout termín telefonicky. Technické prohlídky,
evidenční kontroly a jiné další kontroly vozidel provádíme i bez objednání. Objednávky přes webové rozhraní.
Zákazníkům nabízíme upozornění na končící platnost
technické prohlídky formou SMS nebo mailové zprávy.
Platbu za naše služby lze uskutečnit jak v hotovosti,
tak platební kartou. Informativní měření tlumičů.

Pondělí až čtvrtek: od 7 do 16:30 hod.
Pátek: od 7 do 14 hod.

ODPOVÍDAL:

Jiří Rejmon,
zástupce vedoucího STK
INZERCE

Vítězství nebylo nikdy blíž!
● Špičková japonská kvalita –
Winmax již od r. 1960
dodává brzdové destičky
pro všechny disciplíny
motoristického sportu –
rallye, vrchy, okruhy,
rallycross, offroad
i vytrvalostní závody
● Dostatečná agresivita
spolu s průběžným
nástupem účinku
a komfortním pocitem
při jeho dávkování,
odolnost proti blokování
při maximální brzdné síle
a malé opotřebení kotoučů –
jedinečná kombinace
na trhu jménem Winmax

Gratulujeme Vojtěchu Štajfovi k titulu
druhého vicemistra v MČR v rally 2016
s vozem ŠKODA Fabia R5, ve kterém
používá brzdové destičky Winmax
Ambasadorem značky Winmax
je Hayden Paddon, jezdec Hyundai WRT

● Aplikace i pro sériové sportovní modely!
● Příklad ceny: Winmax W6.5 –
ŠKODA Fabia R5/Ford Fiesta R5 (sada na nápravu):
8.200 Kč bez DPH
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Winmax dále používají například Pech
(Ford Fiesta R5), Sýkora (ŠKODA Fabia R5),
Landa (ŠKODA Fabia R5), Kopáček (Subaru
WRX STI) a Matěna (Mitsubishi EVO IX)

