
Společnost Hyundai Auto-Pytela s. r. o. členem „Frontier Dealer Clubu“

Ruku v ruce s rostoucí úrovní
a prestiží automobilů Hyundai
stoupá také kvalita prodeje
a služeb poskytovaných zákaz -
níkům. Evropští dealeři jsou
v tomto ohledu ze strany spo-
lečnosti Hyundai pečlivě hod-
noceni a nejvyšším uznáním,
jaké mohou získat, je vybrání
za člena „Frontier Dealer Clu-
bu“. Této pocty, pro kterou platí
velmi přísná kritéria, se nyní
dostalo také právě společnosti
Auto-Pytela s. r. o.

Prostřednictvím tohoto klu-
bu vyznamenává Hyundai Mo -
tor Europe majitele dealerství,
který mimořádným způsobem
přispívá k rozvoji značky
Hyundai v Evropě. Raketa
v logu klubu symbolizuje ambi-
ciózní cíl této iniciativy: vynést
značku Hyundai na oběžnou
dráhu pěti nejlepších automo-

bilových výrobců v Evropě.
Současně s tímto prestižním

oceněním by se společnost
Hyundai Auto-Pytela s. r. o.
chtěla pochlubit s uvedením
nové i30 do prodeje:

Nová generace modelu
Hyundai i30, nejočekávanější
novinky segmentu C letošního
roku vstupuje 1. února 2012 na
český trh. Ambicí nového
modelu i30 je stát se nejprodá-

vanějším vozem v České repub-
lice. i30 vyniká špičkovou kva-
litou, moderním designem
a využitím nejmodernějších
technologií. Nový model i30 již
ve standardní výbavě nabízí
6stupňovou manuální převo-
dovku, 6 airbagů, stabilizační
a protiprokluzový systém

a elektricky ovlá-
daná okna i zrcát-
ka. Cena nové i30
začíná na 289 990
korun a za hrnuje
komplexní pětile-
tou záruku a Pro-
gram permanentní
mobility. Pro po -
jištění vozu je
možné využít
Hyun dai pojištění

nabízející povinné ručení zdar-
ma, nulovou spoluúčast
a atraktivní sazbu 2,75%. V sou-
časné době je v prodeji 5dveřo-
vý hatch back, v průběhu roku
bude nabídka rozšířena o verzi

kombi a 3dveřovou varian tu.
„Rádi bychom pozvali všech-

ny zákazníky a zájemce nově do
našeho salonu ve Vyškově na
ulici Havlíčkova, kde si mohou
novou i30 a samozřejmě i další
modely značky Hyundai pro-
hlédnout a vy zkoušet. Naše
vozy vynikají nejen moderním
a nadčasovým designem, ale
taky kvalitou, kterou už podru-
hé potvrdil velký Automobilový
test kvality Auto Bild, který
vozy značky Hyundai ocenil
prvenstvím“.

Hlavním faktorem vítězství
značky byl pětiletý program
komplexní záruky Hyundai,
který je nejlepším svého druhu
v automobilovém průmyslu.
Auto Bild poznamenal, že
ostatní výrobci v Evropě tak
komplexní záruční krytí ne -
poskytují.

Tak proč kupovat vozy, které
si již výší své poskytované záru-
ky nevěří…?

Společnost Auto-Pytela s. r. o., která v září 2011 úspěšně
vstoupila na vyškovský trh s vozy značky Hyundai získala pro
rok 2012 hodnocení „Frontier Dealer Club“.
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AGROSTIS Trávníky, s.r.o., 
Npor. Krále 16, 683 01 Rousínov - Slavíkovice, 

Tel.: 517 370 607, mobil: 773 826 682, 739 451 170
e-mail: agrostis@agrostis.cz

www.agrostis.cz

Časopis Zahradnická kuchařka
se slevovými kupóny na substráty v prodeji.

BOHATÁ NABÍDKA TRAVNÍCH SMĚSÍ
ZA NÍZKOU CENU

REZERVACE: tel.: 544 227 148
e-mail: slavkov@hotelflorian.cz

SEŘIZOVAČ LISOVNY PLASTŮ
Požadujeme:     • SŠ/maturita, strojírenský obor
                      • Praxe na obdobné pozici – podmínkou
                      • Znalost vstřikovacích procesů, znalost práce na PC
                      • Manuální zručnost, samostatnost, odpovědnost
                      • Ochotu pracovat v nepřetržitém 12hodinovém provozu 

Náplň práce:     • Včasná oprava a seřízení strojů k zajištění plynulosti výroby 
                      • Nastavení parametrů stroje podle výrobních specifikací 
                      • Vyplňování výrobní dokumentace (provozní karta nástroje a plán údržby)

NÁSTROJAŘ LISOVNY (KOVŮ; PLASTŮ)
Požadujeme:     • Vyučení, technický obor
                      • Praxe na obdobné pozici – podmínkou
                      • Znalost procesu lisování – výhodou
                      • Znalost práce na PC
                      • Orientace ve výkresové dokumentaci a výkresech
                      • Znalosti v oboru obrábění kovů (soustružení, frézování, broušení, leštění) 
                      • Schopnost práce s vysokou přesností, manuální zručnost, preciznost
                      • Samostatnost, odpovědnost, důslednost, chuť učit se novým věcem
                      • Ochotu pracovat v třísměnném; 12hodinovém provozu
                      • Znalost vstřikovacích procesů na plastech – výhodou

Náplň práce:     • Provádění nástrojařských prací při výrobě a opravách nástrojů (údržba,
přestavby, čištění nástrojů); pro výrobu elektromechanických součástek
a forem při zpracování plastů

                      • Spolupráce při řešení technických problémů na nástrojích a při objednávání
náhradních dílů k nástrojům;  při objednávání náhradních dílů k opravě
forem

                      • Provádění preventivní údržby nástrojů a analyzování příčin vzniku poruch na
nástrojích 

                      • Udržování aktuální doprovodné dokumentace k nástrojům a dat v PC
databázích

Nabízíme:         • Zázemí silné mezinárodní společnosti 
                      • Zodpovědnou práci a odborné zaškolení
                      • Možnost profesního růstu a průběžné zvyšování kvalifikace
                      • Práci s moderním technickým vybavením na projektech pro nové modely

světově známých výrobců automobilů

Víme jak ohodnotit vaše schopnosti a pracovní výkon, proto nabízíme atraktivní mzdové ohodnocení
a zajímavé zaměstnanecké výhody – možnost stravování (kantýna), stravenky, flexipassy, prémie až
30%, 5 týdnů dovolené.

Pokud vás naše nabídka zaujala, prosím zašlete nám svůj životopis na e-mail: nabor@lear.com nebo na
adresu: Lear Corporation Czech Republic, s. r. o., personální oddělení, Tovární 735/10, 682 01 Vyškov.
Můžete nás také kontaktovat na tel. čísle 517 577 733 nebo předat váš životopis osobně na recepci naší
společnosti.

Chcete dlouhodobě perspektivní práci v úspěšné, dynamicky se rozvíjející společnosti? 
Hledáte stabilitu a zázemí prosperující firmy s dlouholetou tradicí? 

Staňte se součástí silné nadnárodní společnosti, 
která patří ke špičce v automobilovém průmyslu.

Pro výrobní závod ve Vyškově, hledáme vhodné kandidáty na pozici:

Jiráskova 3, Vyškov (nad Gymnáziem)
KOBERCE-PVC-PLOVOUCÍ PODLAHY

–20% na koberce a PVC skladem
akce platí do 29. 2. 2012

POKLÁDKA-ROZVOZ-OBŠÍVÁNÍ

Volné 
pracovní 
místo

Vaše úkoly:
Bezchybný a včasný přísun materiálu a obalů k probíhající výrobě • Odvoz výrobků na určené místo

Odvoz a zpracování plastového odpadu z pracoviště • 3směnný provoz

Vaše kvalifikace:
ZŠ, SOU vzdělání • Dobrá fyzická kondice bez zdravotních omezení • Čistý výpis z RT, schopnost práce v noci,
schopnost práce v týmu, samostatnost, pečlivost • Praxe z automobilového průmyslu výhodou • Platný průkaz

VZV výhodou • Možno i absolvent

Naše nabídka:
Stabilní práce v české společnosti s mladým kolektivem • Dobré platové ohodnocení • Příspěvek na stravování

Kontakt: Veisgärber Petr, +420 602 568 307

MANIPULANT LISOVNY

S Regionem ušetříte!
Sleva při 3. otištění komerční

i soukromé inzerce  50 %!


