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Geachte (Kandidaat)Register-Expert,
Namens het branchebestuur Motorvoertuigen nodigen wij u hierbij van harte uit voor de volgende
bijeenkomst.

Workshops Volvo V60 AWD Plug-in Hybride
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
PE
Kosten

: branche Motorvoertuigen
: woensdag 9 juli 2014
: 16.30 uur tot 21.00 uur
: Volvo Cars Nederland, Stationsweg 2, 4153 RD te Beesd
: 20 opleidingspunten
: niet van toepassing

Gastheer
Volvo Cars Nederland B.V. is bereid gevonden om voor de NIVRE– ingeschrevenen in de branche
Motorvoertuigen een interessant en interactief programma te organiseren op het gebied van de Volvo V60
AWD Plug-in Hybride.
De besloten vennootschap Volvo Cars Nederland B.V. is actief in de branche Handel in en reparatie van
personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s.
Programma
Dit programma bestaat uit een plenair deel en drie workshops.
Tijdens het plenaire deel wordt u verteld over ‘s werelds eerste luxe diesel Plug-in Hybride. Deze auto kan
met een volle accu tot 50 kilometer rijden zonder uitstoot van CO2, dit naast een maximale
actieradius van ongeveer 900 kilometer op normale dieselbrandstof. Ook komen wetgeving en veiligheid
aan bod, de eisen voor de werkplaats NEN9140 en bijzonderheden als elektrische verwarming en het
verschil tussen accu en batterij.
Na het plenaire deel wordt de groep gesplitst in drie groepen voor het volgen van drie verschillende
workshops van elk 30 minuten.
16.30 – 17.00 uur

Ontvangst en registratie

17.00 – 18.30 uur

Plenair deel

18.30 – 19.00 uur

Broodjesbuffet

19.00 – 19.30 uur

Workshop 1

19.30 – 19.40 uur

Wisselen van workshop

19.40 – 20.10 uur

Workshop 2

20.10 – 20.20 uur

Korte pauze en wisselen van workshop

20.20 – 20.50 uur

Workshop 3

20.50 – 21.10 uur

Vragen en afsluiting in de showroom

Workshop 1 - Batterij
 Batterij management systeem
 Auto veilig stellen na een ongeval of totaal verlies
 Levensduur
 Impact bij schade
 Laden via de plug-in
Workshop 2 - Remsysteem
 Elektrische remmen en energie
 Hydraulische remmen
Workshop 3 - Motor(en)
 ISG systeem (Integrated Starter Generator)
 Starten via een conventionele startmotor of via de generator
Kosten
Deze bijeenkomst wordt u volledig aangeboden door Volvo Cars Nederland B.V.
Deelname
Aan deze cursus kunnen maximaal 60 personen deelnemen. Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet.
Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en barcode ter bevestiging. De barcode dient als
inschrijfbewijs.
Na deelname ontvangt u door middel van Extranet een bewijs van deelname.
Annuleringsregeling
In geval van annulering kunt u zich middels Extranet afmelden. U krijgt hiervan automatisch een e-mailbericht ter
bevestiging. Indien u zich in het geheel niet afmeldt zijn wij genoodzaakt u € 25,00 in rekening te brengen.
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen uw aanmelding binnenkort
tegemoet te mogen zien.
Met vriendelijke groet,
NIVRE

Commissie PE
branche Motorvoertuigen

