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Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom Vás pozvali k návštěvě Mezinárodního veletrhu obranných technologií IDET 2015, který se bude konat od 19. do 21. května 2015 v Brně.

Bude nám velkým potěšením přivítat Vás na společném stánku společností TATRA TRUCKS a EXCALIBUR GROUP a představit Vám v české premiéře 

obrněná vozidla TITUS® a ASCOD jako výsledek úspěšné spolupráce s významnými zahraničními partnery NEXTER GROUP a General Dynamics 

European Land Systems. 

Prezentovány budou i další novinky ve výrobním programu společnosti TATRA TRUCKS a společností v rámci holdingu EXCALIBUR GROUP, a to jak 

na vnitřní ploše č. 34/35 v pavilonu P, tak na venkovních plochách a na testovacím polygonu. U příležitosti veletrhu PYROS Vám bude k dispozici také 

referenční rekonstrukce zásahového vozidla T815 PR2.

Se srdečným pozdravem

 Ing. Petr Rusek Ing. Petr Němec

 předseda představenstva výkonný ředitel

 TATRA TRUCKS a.s. EXCALIBUR GROUP
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Dear Madam, Dear Sir,

We would like to invite you to the International Fair of Defense Technologies IDET 2015 which will be held in Brno, Czech Republic, on May 19 – 21, 2015. 

It will be our great pleasure to welcome you to the stand of companies TATRA TRUCKS and EXCALIBUR GROUP and present to you the Czech premiere 

of the armoured vehicles TITUS and ASCOD as results of successful cooperation with the leading producers NEXTER GROUP and General Dynamics 

European Land Systems.

We will present also other up-to-date products from the portfolio of TATRA TRUCKS and EXCALIBUR GROUP, both at the indoor stand no. 34/35, hall P, 

and in the outdoor area including the IDET testing ground. On the occasion of PYROS exhibition we will introduce to you the modernisation of the 

TATRA 815 PR2 fi refi ghting vehicle. 

We look forward to seeing you in Brno.

Yours sincerely,

 Petr Rusek Petr Němec

 Chairman of the Board of Directors Chief Executive Offi  cer

 TATRA TRUCKS a.s. EXCALIBUR GROUP
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