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Testo, s.r.o.

Jinonická 80
158 00 Praha 5

tel.: 222 266 700
e-mail: info@testo.cz

www.testo.cz

Pro bezplatné zaslání plné verze této odborné příručky 
Vás prosíme o vyplnění Vašich kontaktních údajů 
a jejich následné zaslání na e-mail: info@testo.cz

Firma:

Jméno / Příjmení:

E-mail:

Tel.:

Prosím o zaslání: elektronicky (ve formátu PDF)
(zaškrtněte)

poštou v papírové podobě
(je nutno uvést doručovací adresu)




