
Zaãátkem bfiezna leto‰ního roku STK Boskovice zavedla systém ONLINE REZERVACE
termínÛ provedení technické prohlídky.

K tomuto kroku vedení firmy pfii-
stoupilo jednak z dÛvodu zkvalitÀová-
ní poskytovan˘ch sluÏeb, kdy cílem je
pohodlná a jednoduchá rezervace 
termínu provedení technické prohlíd-
ky va‰eho vozidla, motocyklu nebo
pfiívûsného vozíku. Dal‰ím dÛvodem
je zkrácení ãekací doby pfied provede-

ním prohlídky. Nebylo ojedinûlé, Ïe
pfied STK na Dfievafiské ulici se od
ranních hodin tvofiila „fronta”.

Systém myslí i na ty fiidiãe, ktefií
nemají moÏnost si technickou kontro-
lu zarezervovat pfies www.stk-bosko-
vice.cz v sekci online rezervace.
Pofiád je moÏnost objednat si kontrolu

pfies telefon, pfiípadnû osobnû nebo to
prostû „jen zkusit” pfiijet. Zákazník ale
musí poãítat s tím, Ïe z kapacitních
dÛvodÛ nebude bohuÏel vÏdy moÏné
bez provedené rezervace vyhovût
a technickou kontrolu na vozidle pro-
vést. Objednaní budou mít pfiednost… 

V závislosti na poãtu proveden˘ch

rezervací se mÛÏe ãas zahájení tech-
nické prohlídky li‰it od ãasu rezerva-
ce maximálnû o 30 minut. 

Auto STK, spol. s r.o., Dfievafiská
2250, 68001 Boskovice
Tel.: +420 516 453 191, e-mail: in-
fo@stk-boskovice.cz, www.stk-
boskovice.cz

Novinka na STK Boskovice 
- Online rezervace

Listy regionÛ jsou distribuovány jiÏ osm˘m rokem kaÏd˘ mûsíc
v nákladu 17 800 kusÛ v˘tiskÛ zdarma pfiímo do po‰tovních
schránek v Blansku, Boskovicích, Letovicích, Adamovû a na
smluvená místa v 40 obcích okresu Blansko.
Novinky z okresu, aktuality a archiv novin najdete na www.listyregionu.cz

VELKÁ JARNÍ AKCE! AKâNÍ 
SLEVY!

KUBOSPOL s.r.o.
Lesnická 87, 67902 Rájec Jestfiebí
Tel.: 516 432 168 
Mobil: 777 709 518, 
e-mail: kubospol.brno@volny.cz

• Prodej a servis v˘robkÛ 
znaãky HUSQVARNA

• Po dohodû servis v˘robkÛ 
jin˘ch znaãek

Tel.: 723 606 098
www.autodopravamanousek.cz

Tel.: 776 566 634
www.bazarblansko.cz

Blansko • Boskovice • Letovice • Adamov

Adamov

roãník 8 ãíslo 3 duben 2019
17 800 ks

V‰em sv˘m ãtenáfiÛm pfiejeme veselé Velikonoce. Redakce.

pfiijme:
ãí‰níka/servírku – HPP

brigádníky na rozvoz pizzy
Práce v mladém kolektivu, praxe vítána, ale není podmínkou. 

Zauãíme dle sv˘ch poÏadavkÛ.
Strava zdarma, pfiíplatek na dopravu.

Nástup dle dohody.

Více info tel.: 725 559 360

PIZZERIE VENEZIA Boskovice
restaurace s dlouholetou tradicí


