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krótko o nas...
Uber Academy, czyli profesjonalna Akademia detailingu zrodziła
się z naszej motoryzacyjnej pasji. Jeśli to czytacie, oznacza to, że
również Wy zaraziliście się pasją dbania o samochody. Dzięki
naszym szkoleniom możemy pomóc Wam rozwinąć Wasze
umiejętności, a także stworzyć możliwość pracy jako samodzielny
detailer. Szkolimy detailerów z całej Polski nieprzerwanie od kilku
lat. Posiadamy ogromne doświadczenie w branży detailingu, dzięki
setkom wykonanych projektów w naszym Studio. Możemy podzielić
się z Wami naszą wiedzą, dzięki czemu zyskacie możliwość poznawania
największych branżowych tajników. Do naszego Zespołu zawsze
dobieramy najlepszych trenerów oraz Partnerów na rynku, dzięki
czemu macie możliwość skorzystania z ich ogromnej wiedzy.
Zapraszam do zapoznania się z ofertą szkoleń i oczywiście udziału.

Mikołaj Janecki
CEO Uber Academy

ﬁnansowanie i dotacje
sposoby doﬁnansowania szkoleń

DOTACJA Z URZĘDU PRACY
Jesteś osobą bezrobotną i nie masz wystarczających funduszy na szkolenie ?
Urząd Pracy może sﬁnansować je w 100%!
► Finansowanie szkolenia w 100%,
► Wysokie szanse na otrzymanie doﬁnansowania - otrzymuje je, aż 80% osób, które składają
wnioski!
► Wystarczy wypełnić wniosek i poczekać na decyzję Urzędu Pracy.
Nasz numer w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS)

2.30/00373/2013

DOFINANSOWANIE DO 80% Z BUR
Masz już własną działalność, lub pracodawca chce skierować Cię na szkolenie ?
► Refnansowanie szkolenia do 80% wartości szkolenia (w zależności od regionu Polski),
► Wysokie szanse na otrzymanie reﬁnansowania!
► Większość z naszych szkoleń znajdziecie w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
► Wystarczy złożyć wniosek i czekać na decyzję wybranego Operatora Regionalnego
► Województwa wyłączone z programu doﬁnansowań: mazowieckie i pomorskie.
Nasze szkolenia spełniają Standard Usług Szkoleniowych PIFS (SUS 2.0)
certyﬁkowane przez DEKRA.
Numer certyﬁkatu
DEKRA/SUS/000526

detailing basic
szkolenie 1-dniowe
Detailing Basic jest podstawowym szkoleniem przeznaczonym dla
uczestników chcących wkroczyć w świat detailingu. W cięgu dnia
szkoleniowego poznasz tajniki przygotowania lakieru do korekty,
rodzaje maszyn polerskich, metody skutecznego polerowania
lakieru maszynami Dual Action bez hologramów, a także
przygotowywania powierzchni lakierowanych pod kolejny
etap, czyli zabezpieczenia lakieru powłokami ceramicznymi i woskami.

PROGRAM TWOJEGO SZKOLENIA
1. Bezpieczne mycie i czynności wstępne
2. Właściwy dobór kosmetyków i akcesoriów
3. Przygotowanie samochodu do korekty lakieru
4. Inspekcja powłoki lakierniczej i wycena usługi
5. Nauka polerowania systemem Dual Action (ćwiczenia praktyczne)
6. Przygotowanie lakieru do zabezpieczenia
7. Sposoby ochrony lakieru

DETAILING BASIC
szkolenie grupowe

700 zł brutto
► Czas trwania - 8 godzin
► Ilość uczestników - 4 osoby
► Kawa i napoje ciepłe i zimne
► Ciepły posiłek
► Imienny Certyﬁkat ukończenia
► Wsparcie merytoryczne po
szkoleniu.

detailing 3-days
szkolenie 3-dniowe
Detailing 3-Days jest szkoleniem skupionym w znacznej mierze
na efektywnej nauce polerowania lakieru. W ciągu 3 dni
szkolenia poznasz tajniki przygotowania lakieru do korekty,
rodzaje maszyn polerskich, metody skutecznego polerowania
lakieru maszynami rotacyjnymi oraz Dual Action bez hologramów, a także
przygotowywania powierzchni lakierowanych pod kolejny
etap, czyli zabezpieczenia lakieru powłokami ceramicznymi i woskami.

PROGRAM TWOJEGO SZKOLENIA
DZIEŃ 1 - właściwe mycie i korekta lakieru
DZIEŃ 2 - korekta lakieru systemem rotacyjnym + Dual Action
DZIEŃ 3 - przygotowanie samochodu i ochrona lakieru

DETAILING 3-DAYS
szkolenie grupowe

1700 zł brutto
► Czas trwania - 30 godzin
► Ilość uczestników - 3 osoby
► Kawa i napoje ciepłe i zimne
► Codziennie ciepły posiłek
► Imienny Certyﬁkat ukończenia
► Wsparcie merytoryczne po
szkoleniu.

► Opcjonalny nocleg - 2 noclegi
ze śniadaniem w Hotelu *** koszt 290 zł brutto

detailing basic intensiv
szkolenie 5-dniowe
Detailing Basic Intensiv jest szkoleniem podstawowym
obejmującym wszystkie aspekty autodetailingu. W ciągu 5 dni praktycznych
ćwiczeń po 10 godzin w ciągu dnia poznasz tajniki zarówno właściwego
mycia samochodu, pełnej korekty lakieru różnymi systemami polerskimi,
a także poznasz pełen detailing wnętrza samochodu. Będziesz również
zabezpieczał lakier powłokami ceramicznymi, a także poznasz tajniki
marketingu i sposobu sprzedania swoich nowych usług Klientom!

PROGRAM TWOJEGO SZKOLENIA
DZIEŃ 1 - właściwe mycie i przygotowanie do korekty lakieru
DZIEŃ 2 - korekta lakieru systemem rotacyjnym
DZIEŃ 3 - korekta lakieru Dual Action i system hybrydowy
DZIEŃ 4 - detailing wnętrza
DZIEŃ 5 - ochrona lakieru i szkolenie marketingowe

BASIC INTENSIV
szkolenie grupowe

3500 zł brutto
► Czas trwania - 50 godzin
► Ilość uczestników - 3 osoby
► Kawa i napoje ciepłe i zimne
► Codziennie ciepły posiłek
► Imienny Certyﬁkat ukończenia
► Wsparcie merytoryczne po
szkoleniu.

► Opcjonalny nocleg - 4 noclegi
ze śniadaniem w Hotelu *** koszt 580 zł brutto

detailing wnętrza basic
szkolenie 1-dniowe
Detailing Wnętrza Basic jest podstawowym szkoleniem z zakresu
pielęgnacji wnętrza samochodu, przeznaczonym dla osób, które chcą
poszerzyć swoją wiedzę z tego właśnie zakresu. W trakcie szkolenia
przechodzimy cały proces począwszy od przyjęcia samochodu, poprzez
właściwą wycenę usługi, pranie tapicerek materiałowych, czyszczenie
i pielęgnację tapicerek skórzanych, detailing elementów wnętrza takich
jak listwy ozdobne i dekory, aż po kompletną wiedzę z zakresu
zabezpieczania i impregnacji tapicerek materiałowych i skórzanych.
PROGRAM TWOJEGO SZKOLENIA
1. Przyjęcie samochodu i wycena usługi
2. Przygotowanie wnętrza do detailingu (demontaż elementów)
3. Zapoznanie się z kosmetykami i akcesoriami do detailingu wnętrza
4. Pranie tapicerek materiałowych, czyszczenie skór
5. Detailing elementów wnętrza samochodu
6. Ochrona i impregnacja tapicerek oraz skór

DETAILING WNĘTRZA
szkolenie grupowe

700 zł brutto
► Czas trwania - 8 godzin
► Ilość uczestników - 4 osoby
► Kawa i napoje ciepłe i zimne
► Ciepły posiłek
► Imienny Certyﬁkat ukończenia
► Wsparcie merytoryczne po
szkoleniu.

renowacja skór basic
szkolenie 1-dniowe
Szkolenie Renowacja Skór Basic prowadzone jest przez specjalistę
z zakresu profesjonalnej renowacji skór samochodowych. W ciągu dnia
szkoleniowego poznacie tajniki rozróżniania rodzajów skóry, profesjonalnego
czyszczenia i zabezpieczania skór, przygotowania powierzchni pod malowanie,
malowania skór pistoletem, jak również naprawę tapicerek skórzanych wypełnianie ubytków, odtwarzanie struktury skór i dobierania kolorów.

PROGRAM TWOJEGO SZKOLENIA
1. Rozpoznawanie rodzajów skór oraz skór ekologicznych
2. Czyszczenie i przygotowanie powierzchni skórzanych
3. Dobieranie właściwego koloru do naprawianej skóry
4. Uzupełnianie ubytków, szpachlowanie i szlifowanie skór
5. Malowanie skór pistoletem
6. Ochrona i impregnacja tapicerek oraz skór

RENOWACJA SKÓR
szkolenie grupowe

750 zł brutto
► Czas trwania - 8 godzin
► Ilość uczestników - 5 osób
► Kawa i napoje ciepłe i zimne
► Ciepły posiłek
► Imienny Certyﬁkat ukończenia
► Wsparcie merytoryczne po
szkoleniu.

polerowanie szyb
szkolenie 1-dniowe
Podczas szkolenia poznacie możliwości usuwania zarysowań powstałych na
szybach samochodowych i szkle, dzięki czemu nie będzie istniała
konieczność wymiany szyby. Nauczycie się matowania szyb oraz sposobów
ich polerowania tak by uzyskać znakomity rezultat i nie uszkodzić powierzchni.

PROGRAM TWOJEGO SZKOLENIA
1. Czym jest cer i czym jest pył szklany
2. Rodzaje uszkodzeń i sposoby ich likwidacji
3. Jak szybko można zniszczyć szybę
4. Rodzaje papierów ściernych i ich zastosowanie / gabaryty tarcz
5. Zabezpieczenie pojazdu i środki ogólne przy matowaniu
6. Zajęcia praktyczne w matowaniu / polerowaniu (5-6 godzin)

POLEROWANIE SZYB
szkolenie grupowe

899 zł brutto
► Czas trwania - 8 godzin
► Ilość uczestników - 5 osób
► Kawa i napoje ciepłe i zimne
► Ciepły posiłek
► Imienny Certyﬁkat ukończenia
► Wsparcie merytoryczne po
szkoleniu.

folie ppf basic
szkolenie 1-dniowe
Podczas szkolenia poznacie techniki i tajniki prawidłowej aplikacji ochronnych
bezbarwnych folii PPF marki Llumar oraz XPEL. Zostaniecie wprowadzeni
w świa najbardziej skutecznego zabezpieczaniua najbardziej newralgicznych
e l e m e t ó w s a m o c h o d u , t a k i c h j a k : r e ﬂ e k t o r y, w n ę k i k l a m e k ,
p ró g b a g a żo w y, ra n ty d rzw i , p ro g i w e w n ę trzn e czy l u ste rka .

PROGRAM TWOJEGO SZKOLENIA
1. Omówienie rodzajów folii i sposobów aplikacji
2. Omówienie narzędzi potrzebnych do aplikacji PPF
3. Przygotowanie powierzchni do aplikacji folii bezbarwnych
4. Ćwiczenia praktyczne w oklejaniu małych elementów
5. Tricki wykorzystywane przy aplikacji
6. Sposoby wyceny, sposoby dosprzedaży usługi, gotowe formatki.

PPF BASIC
szkolenie grupowe

750 zł brutto
► Czas trwania - 8 godzin
► Ilość uczestników - 6 osób
► Kawa i napoje ciepłe i zimne
► Ciepły posiłek
► Imienny Certyﬁkat ukończenia
► Wsparcie merytoryczne po
szkoleniu.

szkolenie pdr basic
szkolenie 3-dniowe
Podczas szkolenia pdr basic poznacie dwie podstawowe metody usuwania
wgnieceń bez lakierowania - metodę klejową oraz hakową (łyżki). Nasz trener
z 20-letnim doświadczeniem w branży PDR pokaże i nauczy Was zastosowania
obu metod przy wgnieceniach karoserii samochodowej. Dzięki temu szkoleniu
będziecie w stanie samodzielnie usunąć proste wgniecenia karoserii.

PROGRAM TWOJEGO SZKOLENIA
1. Przyjęcie samochodu i wycena wgnieceń
2. Rodzaje narzędzi PDR oraz ich omówienie
3. Oświetlenie stosowane w technikach PDR
4. Rodzaje uszkodzeń oraz ich ocena
5. Usuwanie wgnieceń metodą klejową i hakową
6. Aspekt biznesowy i marketingowy

PDR BASIC
szkolenie grupowe

2460 zł brutto
► Czas trwania - 24 godziny
► Ilość uczestników - 4 osoby
► Kawa i napoje ciepłe i zimne
► Ciepły posiłek
► Imienny Certyﬁkat ukończenia
► Wsparcie merytoryczne po
szkoleniu

► Opcjonalny nocleg - 2 noclegi
ze śniadaniem w Hotelu *** koszt 290 zł brutto

szkolenie pdr advanced
szkolenie 20-dniowe
Podczas szkolenia pdr basic poznacie zaawansowane metody usuwania
wgnieceń bez lakierowania - metodę klejową oraz hakową (łyżki). Nasz trener
z 20-letnim doświadczeniem w branży PDR pokaże i nauczy Was zastosowania
obu metod przy wgnieceniach karoserii samochodowej. Dzięki temu szkoleniu
będziecie w stanie samodzielnie usunąć zaawansowane wgniecenia karoserii.

PROGRAM TWOJEGO SZKOLENIA
1. Przyjęcie samochodu i wycena wgnieceń
2. Rodzaje narzędzi PDR oraz ich omówienie
3. Oświetlenie stosowane w technikach PDR
4. Rodzaje uszkodzeń oraz ich ocena
5. Usuwanie wgnieceń metodą klejową i hakową
6. Usuwanie skutków gradobić / szkody parkingowe
7. Usuwanie nietypowych wgnieceń karoserii
6. Aspekt biznesowy i marketingowy
PDR ADVANCED
szkolenie indywidualne

9840 zł brutto
► Czas trwania - 160 godzin
► Ilość uczestników - 1 osoba
► Kawa i napoje ciepłe i zimne
► Ciepły posiłek
► Imienny Certyﬁkat ukończenia
► Wsparcie merytoryczne po
szkoleniu

► Opcjonalny nocleg ze
śniadaniem do ustalenia
indywidualnie.

szkolenie individual
szkolenie indywidualne
Ze wszystkich naszych szkoleń (oprócz renowacji skór oraz polerowania szyb)
możecie skorzystać również w wersji indywidualnej. Komfort wyboru tematu,
zakresu oraz ilości dni, a także proponowanego terminu sprawia, że szkolenie
indywidualne będzie najlepszym wyborem wtedy gdy nie masz możliwości
skorzystania z naszych ofert szkoleń grupowych, lub chcesz tak naprawdę
nauczyć się jak najwięcej. Szkolenie indywidualne zdecydowanie daje tę możliwość
indywidualnego dopasowania szkolenia właśnie do Twoich potrzeb.

PROGRAM TWOJEGO SZKOLENIA
► Indywidualne ustalenie zakresu szkolenia
► Indywidualne ustalenie terminu szkolenia
► Indywidualne ustalenie ilości dni spędzonych na szkoleniu
► Trener tylko do dyspozycji uczestnika szkolenia
► Ustalana indywidualnie liczba godzin szkoleniowych

INDIVIDUAL
szkolenie indywidualne

1230 zł brutto / dzień
► Czas trwania - 10 godzin / dzień
► Ilość uczestników - 1 osoba
► Kawa i napoje ciepłe i zimne
► Ciepły posiłek
► Imienny Certyﬁkat ukończenia
► Wsparcie merytoryczne po
szkoleniu

► Opcjonalny nocleg ze
śniadaniem do ustalenia
indywidualnie.
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