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Nový Citroën C5 Aircross.
Kliknite sem na spustenie videa.

Podobne ako ostatné
novinky od značky Citroën aj C5 Aircross
predstavuje širokú škálu
personalizácie s výbe-

rom zo siedmych farieb karosérie a piatich prostredí interiéru.
Technologickou zaujímavosťou je nové odpruženie s tlmičmi s hydraulickými dorazmi na
odfiltrovanie nerovností na ceste. Ako prvý model značky Citroën bude vybavený motorom
Plug-in Hybrid benzín PHEV. Vyrába sa vo Francúzskom meste Rennes a na trh sa dostane koncom roka 2018.
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Pohľady na C5 Aircross zvonku (vyššie) a na palubnú dosku modelu.
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Aktuálna ponuka predaja a prenájmu: Peugeot 308 SW
Prítomnosť predajcov značky Peugeot
v administratívnej budove TR50 a kontakt:



každý utorok 13.00 – 15.00 h,



kontaktná osoba: Kamil Kupka,
tel.: 033/591 36 12,



alebo na pobočke predajcu Peugeot:
Begam, spol. s r. o.,
Bratislavská 78, Trnava;
po – pia: 8.00 – 17.00 h,
sob: 8.00 – 12.00 h.

Kliknite sem na spustenie videa s modelmi Peugeot 308.

Prenájom

Predaj

Kliknite sem na otvorenie stránky s ponukou výhodného
predaja vozidiel pre zamestnancov (funguje len interne).

Kliknite sem na otvorenie stránky s ponukou prenájmu vozidiel
pre zamestnancov Groupe PSA
(funguje len interne).

Formulár žiadosti o prenájom
vozidla pre zamestnancov.

Aktuálnu ponuku predaja a prenájmu vozidiel nájdete aj na vývesnej ploche pred
kanceláriou predajcov značiek Peugeot,
Citroën a DS pred administratívnou budovou TR50.
Na obrázku vpravo v bielom krúžku.
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C3 WRC na Rely Portugalsko

208 WRX na okruhu Silverstone

Na Rely Portugalsko (17. – 20. mája) sa pretekársky špeciál C3
WRC umiestnil na šiestej pozícii s pilotom Madsom Ostbergom.
Hneď za ním, na siedmom mieste, skončil Craig Breen. Najbližšie
sa tím Citroën Total Abu Dhabi WRT predstaví na Rely Sardínia
od 7. do 10. júna.

Sébastien Loeb sa na pretekoch WRX v Anglicku umiestnil
na tretej pozícii. V celkovom poradí šampionátu mu patrí
druhé miesto. Tím Peugeot Total je na tretej priečke.

Formula DS v Berlíne

Na pretekoch elektrických formúl v Berlíne obsadil Sam Bird, pilot stajne DS Virgin Racing, druhé miesto. V pribežnom poradí
šampionátu je Sam Bird na druhom mieste. Tím DS Virgin Racing je na priebežnej tretej priečke.
Foto: elektrická formula DS na pretekoch v Berlíne.
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Predstavujeme naše prevádzky a oddelenia:
OLVS a referenti liniek
V aktuálnom čísle Novín pre Vás predstavujeme tímy OLVS a referentov liniek na
montáži.
Počas výrobného života jednotlivých modelov prichádza k ich modifikáciám, ktoré
vznikajú na základe klientských reklamácií,
technického vývoja, optimalizácie nákladov, či zatraktívnenia produktu vďaka vytvoreniu špeciálnych sérií.
Tieto zmeny sa zavádzajú v priebehu roka
v troch hlavných periódach (oknách): vo
februári, v máji a októbri. Modifikácie sa
týkajú nábehu nových motorizácií, systému
ADAS (Advanced Driver Assistance Systems – pokročilé asistenčné systémy ako
radar, parkovanie...), špeciálne série, ako
aj zoskupenie bežných modifikácií. Modifikácie sú však zavádzané aj mimo týchto
hlavných periód. Tieto periódy sa týkajú
predovšetkým menej dôležitých modifikácií, úprav indexov referencií, alebo zmeny
dodávateľa.
Modifikácie sa zavádzajú v súbore balíkov
a ich príprava prebieha rok dopredu. Počas
príprav sa robí kodifikácia zmien, validovanie dielov, úprava SW, testy funkčnosti,
príprava pracovných postupov, školenia
výrobných pracovníkov, úprava zariadení
až po konečný transfer dielov do sériovej
logistiky.
Procesy zavedenia zmien sú zastrešované
oddelením OLVS pod vedením Radoslava

Tím OLVS.
Kováča. Na montáži ich zastrešuje oddelenie referentov liniek, ktorých vedie Marek Michalčík.

vedie Peter Bednár. Angažovanie vozidiel je riadené cez OLVS v spolupráci
s Eleonórou Stachovou z toku vozidiel.

Monitori predsérie sprevádzajú každé
jedno vozidlo, aby odhalili prípadné nedostatky. V prípade lakovne je do procesu zapojený Miroslav Matej. Zavedenie
modifikácií na lisovni a zvarovni má na
starosti Peter Bodnár. Na oddelení kvality
prebieha preverovanie cez AVCF, ktoré

V utorok 1. a stredu 2. mája prebehol
úspešný nábeh májovej periódy
(okna), ktorá súvisela s nasledovnými
zavedeniami:
Peugeot 208: nový lak s názvom rouge
elixir a špeciálna séria vozidiel Tech
edition.
Citroën C3: nové motorizácie EB2FA MA,
EB2FAD MA, EB2DT
MB6; nová farba sivá
gris artense, predné
svetlá DRL, panel zobrazenia
bezpečnostných pásov, evolúcia
dotykového
displeja,
evolúcia
otvárania
zadnej kapoty.

Tím referentov liniek z montáže.
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Rouge elixir – nový lak pre 208
Od mája má naše 208 nový lak s názvom
rouge elixir. Ide o pigmentovaný lak, vďaka
ktorému je farba vozidla krajšia. Ako sme
napísali v článku o tímoch OLVS
a referentoch liniek, išlo o modifikáciu
v živote modelu 208. Zavedeniu tejto modifikácie prechádzali prípravy ako natiahnutie
nového potrubia a výmena aplikátorov na
robotoch. Následne sa na striekanie karosérií týmto lakom vyčlenila linka. Farba pod
lakom je pomarančová a jasnosť získava
práve vďaka aplikácii pigmentového laku.

Peugeot 208 s novým lakom rouge elixir
v prevedení Tech Edition (vpravo a dole).

Peugeot 208 s lakom rouge elixir v parku vyrobených vozidiel.

Čaká nás interný audit
V blízkej budúcnosti (týždeň 23) nás čaká interný audit ISO 14001
zameraný na preverenie riadenia životného prostredia a energií. Následne v týždni 28 prebehne externý audit.
Ide o recertifikačný audit, čo znamená, že budeme preverovaní, či
sme v súlade s novou normou, ktorá je v platnosti od roku 2015.
Prečo je dôležité byť certifikovaný?
Aby sme vedeli riešiť prípadné otázky ohľadom životného prostredia
alebo energií systematicky, na základe zadefinovaných postupov
a nastavení. Našim cieľom je zabezpečiť, aby všetka činnosť, ktorá
sa vykonáva v závode mala minimálny vplyv na životné prostredie
a dosiahlo sa efektívne využívanie energií. To znamená triedenie
odpadov, žiadne skládkovanie - nula kg odpadu na skládku, rešpektovať limity z pohľadu emisií, nevypúšťať znečistené odpadové vody.
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Viete používať lepšie rozlíšenie v PowerPointe?
Viete, že pri používaní najnovších notebookov
a videoprojektorov môžete pri prezentáciách
využiť celú šírku obrazovky zmenou pomeru
na 16:9?
Stačí, ak v záložke Návrh zvolíte Veľkosť
snímky na Širokouhlá 16:9.
Ďalšie užitočné tipy a triky pre Office 2010 si
môžete pozrieť tu.
Na oficiálnych stránkach firmy Microsoft nájdete aj kompletné školenie na PowerPoint.

Live’In: viete nájsť užitočné linky?
V Novinách pre Vás 9/2018 sme ukázali,
ako si nastaviť trnavskú stránku na Live’ In
(intranet Groupe PSA). Medzitým sme
našu stránku na tomto intranete upravili. V
súčasnosti na nej nájdete viacero informácií ako napríklad: odkazy na Info dňa s
najbližšie pripravovanými akciami, odkazy

na ponuky s prenájmom alebo
predajom vozidiel pre našich zamestnancov, odkaz na stránku
internej mobility, na pôvodné
PCInfo Trnava, odkazy na naše
sociálne siete, či webovú stránku.
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Ako sa dostať na stránku Live’In Trnava?
Kliknite sem na rýchly vstup na stránku
(funguje len interne a pre zamestnancov
Groupe PSA Slovakia).
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Viete, ako funguje mikrosponzoring?
Ak ste členom občianskeho združenia alebo organizácie, ktorú chcete podporiť, máte možnosť požiadať o podporu jeho projektov cez mikrosponzoring našej automobilky.

Mnohí z našich kolegov a kolegýň už takýmto
spôsobom pomohli občianskym združeniam.

Spoločná aktivita OZ Amazonky, ktoré sme v
rámci mikrosponzoringu
podporili minulý
rok.

V minulom roku sme takto sumou 500 € podporili aj projekt OZ Amazonky, ktorý podala ktorú dostali v októbri 2017. Zabezpečujú si
tak tlač rôznych informačných brožúrok a
naša kolegyňa Ivana Školeková (DCOA).
letákov a tiež aj účasť špecialistov z oblasti
onkológie a psychológov na osobných stretnutiach s pacientkami i so zdravými ženami
V čom spočíva činnosť OZ Amazonky?
v rámci prevencie.

Viac info na:
www.ozamazonky.sk

Táto
organizácia
združuje
pacientky
s karcinómom prsníka. Liečba tohto ochorenia
je psychicky a fyzicky veľmi náročná. Poslaním OZ Amazonky je poskytovať pomoc svojim členkám v situáciách, ktoré so sebou onkologické ochorenie prináša.

Svoje aktivity OZ Amazonky rozvíjajú aj vďaka
finančnej podpore nášho mikrosponzoringu,

Zapájate sa aj Vy do dobročinných akcií, pomáhate hendikepovaným, dôchodcom, núdznym, alebo by ste radi pomohli
nejakým detským klubom zorganizovať športové alebo vzdelávacie podujatie?

Tlačivo na vyplnenie žiadosti:
klinite sem na otvorenie tlačiva.
Dôležité je, aby ste boli členom združenia či organizácie, alebo sa aktívne zapájali do ich činnosti.

Naša automobilka im vie poskytnúť až
zoringu.

500 € v rámci spon-

Ak neviete, ako má projekt vyzerať alebo máte otázky a potrebujete pomôcť s jeho vypracovaním, neváhajte sa na nás
obrátiť. Pomôžeme Vám s jeho prípravou.

Sponzoringový príspevok nemôže byť udelený jednotlivcovi, ale priamo združeniu/organizácii, pre ktorú ho
žiadate.

Kontakt v prípade záujmu o mikrosponzoring alebo otázok
ako vyplniť formulár:
Veronika Kalašová, 48 30 35,
veronika.kalasova@mpsa.com.

(Projekty môžu podávať len zamestnanci Groupe PSA Slovakia).

7

N OV I NY
P R E VÁ S
12/2018

Odovzdali sme ceny výhercom súťaže o histórii Groupe PSA

2. cena: športová taška pre P. Zemka (PEI).

1. cena: retrobicykel Peugeot pre Andreu Strakovú (RSH).

3. cena: tankovacia karta v hodnote 50 €
pre Miroslava Žitníka (QCP).

4. cena: dve vstupenky do Aqua Relax
v Trnave pre Štefana Szekeresa (STR).
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5. cena: dve vstupenky do Welness & Spa
Relax pre Lukáša Szogyiho (QCP).

N OV I NY
P R E VÁ S
12/2018

Dosadenie tují pre 208

Jarná zbierka

Automobilka Groupe PSA Trnava opäť zorganizovala jarnú
zbierku oblečenia v spolupráci s Trnavskou arcidiecéznou charitou. Zbierka sa konala v piatok 18. mája a bola zameraná na
oblečenie, obuv, bielizeň a drogériu, ktoré klienti charity potrebujú v tomto období najviac.

Na jar 2012 pri príležitosti spustenia výroby Peugeotu 208 zamestnanci našej automobilky vysadili 208 tují. Po šiestich rokoch 26 stromčekov uschlo. Preto sme sa rozhodli ich dosadiť
a pridať k nim ďalšie štyri navyše. S vysadením nám pomohli
klienti Trnavskej arcidiecéznej charity, pre ktorú sme v polovici
mája zorganizovali hmotnú zbierku oblečenia a obuvi.

Spolu sa nám podarilo vyzbierať takmer 200 kg oblečenia
a topánok. Charita odovzdá vyzbierané predmety medzi klientov – ľudí, ktorí pomoc potrebujú.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili.

Dni zdravia už budúci týždeň

Merania priamo vo výrobných prevádzkach podľa rozpisu v Info dňa č. 35
(vytlačí Vám RU):
zvarovňa – TR02, 1. poschodie – rehabilitačné stredisko,
lakovňa – TR03, 1. poschodie, č. dverí 116,
montáž – TR04, 1. poschodie, kancelárie nad údržbou,
administratívna budova TR50 – vstupná hala, čakáreň zdravotného strediska
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ASPSA informuje a organizuje
Aerobic, fitnes a kulturistika – „BUŤ FIT do plaviek“
Info o kurze:
- cvičenie na redukciu hmotnosti, zlepšenie fyzickej kondície, formovanie a spevnenie postavy, posilnenie problémových
partií,
odstránenie
svalových
dysbalancií
a posilnenie hlbokého stabilizačného systému, strečing
svalov,
- cena kurzu pre člena ASPSA 5 €, nečlena 10 €.
Kontakt a viac info:
Katarína Stachová, 48 34 91, mobil: 0905 980 379,
katarina.stachova@mpsa.com.

Turistika: Biela skala – Sivý vrch – Bobrovecká Vápenica; Račkova dolina – Baranec – Žiarska dolina; kúpanie
GINO Bešeňová
Info:
- sobota 23. a nedeľa 24. jún,
- 1. deň: Biela Skala – Sivý vrch – Bobrovecká Vápenica
alebo kúpanie GINO Bešeňová,
- 2. deň: Račková dolina – Baranec – Žiarska dolina alebo
kúpanie GINO Bešeňová,
- vstupné pre člena ASPSA 35 €, pre nečlena 45 €,
dieťa 25 €,
- odchod z PSA o 6.00 h.
Kontakt a viac info:
TR50: Peter Kašák, 48 24 70, peter.kasak@mpsa.com,
TR09: Jana Ostrovská, 48 30 42,
jana.ostrovska@mpsa.com,
TR05: Jana Chalachanová, 48 36 18,
jana.chalachanova@mpsa.com,
TR03: Martin Mrva, 48 44 61, martin.mrva@mpsa.com.
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Podujatie organizujeme pre deti našich zamestnancov

Už túto nedeľu
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Tip na víkend
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