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FORMAREA CLIENȚILOR NOȘTRI ESTE O 
PRIORITATE PENTRU NOI
Deseori vă confruntați cu lipsa cunoștințelor despre produsele 
NTN și SNR și vă confruntați cu probleme tehnice complicate.
NTN Europe dorește să vă ofere soluțiile!
Formările noastre oferă informații despre produse și bune practici, 
pentru adaptarea la ultimele evoluții în domeniu.

DETALII PRACTICE ȘI ACCESS
Vă propunem 8 module de formare tehnică despre produsele din gama aftermarket automotive. Sesiunile de formare sunt 
organizate la distanță și online, pe o platformă securizată.

O1 O2 O3 O4CERERE VALIDARE ACCES FORMARE

Trimiteți cererea 
de formare către 

interlocutorul 
dumneavoastră din 
cadrul NTN Europe

Validare acces de 
către NTN Europe

Accesul la modulele 
e-learning este 

disponibil peste o 
săptămână

Înainte de a accesa formarea 
consultați lista documentelor 

necesare, disponibile pe website 
(ntn-snr.com/fr/documentation) 
sau transmisibile prin poștă (la 

cerere)

Înainte de a accesa formarea consultați lista documentelor necesare, disponibile pe website (ntn-snr.
com/fr/documentation) sau transmisibile prin poștă (la cerere). 
Modulul M1 este obligatoriu; este o condiție prealabilă pentru accesarea următoarelor module. 
Modulul M2 este obligatoriu pentru modulul M5.» Modulul M7 este obligatoriu pentru modulul M8. 
Celelalte module fac obiectul cererilor specifice de formare ale clienților. 

PARTICULARITĂȚI
• Nu sunt cerințe particulare.

METODE DE FORMARE 
8 module de formare online, care pot fi 
parcurse în autonomie completă. Este 
necesar să dispuneți de: computer sau 
tabletă cu sunet (căști) și internet.
Necesarul este precizat la începutul 
fiecărui modul.

OBIECTIVE
• Cunoașterea Grupului NTN

• Cunoașterea gamelor de produse 
automotive aftermarket 

PUBLIC ȚINTĂ
• Persoanele implicate în distribuirea și 

comercializarea pieselor automotive

• Ateliere de reparații 

Pentru alte sectoare, vă rugăm să ne 
contactați.



PROGRAM & DURATĂ  
Cursul e-learning este alcătuit din 8 module, fiecare cu durata de 15-20 minute. Durata totală este de 130  
minute. Cursul este structurat după cum urmează:

COSTURI
55 euro HT / modul  
sau 399 euro HT pentru 8 module

CONTACT
Accesul la aceste module de formare este gestionat prin politica 
de vânzări. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, vă 
rugăm să contactați interlocutorul dumneavoastră NTN Europe.

FACILITĂȚI PENTRU PERSOANELE 

CU DIZABILITĂȚI (PSH)
Vă rugăm să contactați interlocutorul dumneavoastră 
NTN Europe.  

8 MODULE DE FORMARE E-LEARNING Durată (min.) Observații

M1: Prezentarea NTN Grup și Aftermarket 20 Obligatoriu

M2: Rulmenți de roată NTN și SNR 15 Obligatoriu M1

M3:  Gama suspensie SNR 15 Obligatoriu M1

M4: Transmisii cardanice SNR (CVJ) 15 Obligatoriu M1

M5: Senzori de roată SNR 15 Obligatoriu M1,M2

M6: Rulmenți de cutie de viteze & Truck 20 Obligatoriu M1

M7: Distribuție motor NTN și SNR 15 Obligatoriu M1

M8: Accesorii NTN și SNR 15 Obligatoriu M1,M7

DURATA TOTALĂ A CURSULUI  130 min

EVALUARE
Chestionar de evaluare pentru fiecare modul.
Rata de promovare necesară este de 80%.
Fiecare cursant va primi un chestionar de satisfacție la sfârșitul cursului.
Fiecare cursant va primi un certificat de prezență și o diplomă de absolvire la 
sfârșitul cursului.

Durata valabilității modulelor : 6 luni
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NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des Usines - 74000 Annecy 
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15 
www.ntn-snr.com

Prezentul document este proprietatea exclusivă a NTN-SNR ROULEMENTS. Orice reproducere, în 
întregime sau în parte, este strict interzisă fără permisiunea prealabilă a NTN-SNR ROULEMENTS. În 
cazul încălcării acestui paragraf, vă expuneți riscului unei acțiuni în justiție. NTN-SNR ROULEMENTS 
nu va fi făcută răspunzătoare pentru nicio eroare sau omisiune care apare în acest document, în 
ciuda grijii avute pentru a le elimina.
În concordanță cu politica noastră de cercetare și dezvoltare continuă, ne rezervăm dreptul de 
a modifica, în întregime sau în parte, produsele și specificațiile menționate în acest document.
© NTN-SNR ROULEMENTS, international copyright 2022.


