
Vážená paní / vážený pane

V návaznosti na předběžnou pozvánku si Vás dovolujeme oficiálně
pozvat na akci časopisu FLEET firemní automobily 

Hlavní partner:

Exkluzivní partner:

Partneři:

Program:
8:00 – 9:00 Příjezd, registrace účastníků, občerstvení

9:00 – 12:00 Uvítání, přednášková sekce:
- aktuální trendy fleet managementu
- cesty k hledání úspor při správě 

firemních autoparků
- příspěvky zástupců společností CCS, 

Alcar Bohemia, Arval, Elit, RWE
12:00 – 13:00 Oběd formou rautu
13:00 – 16:00 Testovací sekce: (k dispozici budou vozy Alfa

Romeo, Citroën, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, 
Iveco,  Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Lexus,
Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Peugeot, 
Renault, Seat, Subaru, Suzuki, Škoda, Toyota,
Volkswagen, Volvo)
Program na stáncích partnerů

(Změna programu vyhrazena)

CCS DEN S FLEETEM 2013 podzim
která se koná ve čtvrtek 12. září 2013
v Golfovém resortu Kunětická Hora

(navigace na druhé straně pozvánky)



Příjezd od dálnice D11:
(1) Exit 84 – Sedlice – dále po silnici R35 směr Opatovice

nad Labem, Pardubice, na velkém kruhovém objezdu 
u Opatovic sjedete prvním sjezdem na silnici I/37 
směr Pardubice.

(2) Po cca 2,4 km sjedete na silnici č. II/324 směr Hrobice 
a pokračujete dále na Pardubice. Po cca 4 km na okraji
obce Hradiště na Písku (u proslulé restaurace U Nouzů!!)
odbočíte vlevo.

(3) Projedete lesem a na jeho konci odbočíte vlevo směr
Němčice. Projedete obcí Němčice až do obce Dříteč.
Skrze Dříteč projedete stále po hlavní silnici a na konci
obce odbočíte vpravo (ukazatel Golfový areál).

Adresa: Golf & Spa Kunětická Hora, 
Dříteč 155, 533 05, www.grkh.cz

GPS souřadnice: 50°6´41,669˝N,15°49´9,128˝E

Vaši účast považujeme za závaznou.
V případě, že se nebudete moci akce zúčastnit, 
informujte nás prosím e-mailem na adrese: 
marketing1@club91.cz, případně telefonicky 
na č. 261 221 953 nebo 724 199 504.

Prosíme o dochvilnost.

Těšíme se na Vaši účast a CCS den s Fleetem 2013 – podzim 
strávený ve Vaší společnosti.
Redakce časopisu FLEET firemní automobily (www.iFLEET.cz)


