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Elektrické řízení Bosch:

V roce 2015 došlo k 100% převzetí bývalého společného 
podniku ZF Lenksysteme GmbH (ZFLS) společností Bosch. 
Prohlédněte si kompletní nabídku elektrického řízení Bosch.
Více informací naleznete ZDE

Brzdové obložení:

Takzvaná metoda „Scorching“ optimalizuje povrch brzdového 
obložení pro dosažení krátké doby záběhu. Bližší informace 
naleznete ZDE

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díly a příslušenství

Nové produktové informace

Brzdové kapaliny a maziva Bosch:

https://aa-boschextranet-
cz.resource.bosch.com/media/__cz/extranet_cz/gh_cz_1/marketin
gmaterialy2017/infogramy/infogram_brzdove_kapaliny_6_2017.pdf

Brzdové systémy Bosch – 90. let na trhu:

https://aa-boschextranet-
cz.resource.bosch.com/media/__cz/extranet_cz/gh_cz_1/
marketingmaterialy2017/image_clanky/90_let_brzdy_bosc
h_2017_cz.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díly a příslušenství Bosch

 

Brzdové obložení 

 
 Takzvaná metoda „Scorching“ optimalizuje 
povrch brzdového obložení pro dosažení 
krátké doby záběhu. Bližší informace 
naleznete „ZDE“ (viz. odkaz níže) 

 

https://aa-boschextranet-
cz.resource.bosch.com/media/__cz/extranet
_cz/gh_cz_1/podklady_1/brzdove_desticky_
scorching.pdf 
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Diagnostika Bosch – novinky

Nová geometrie Bosch:

Bosch uvádí na trh novou geometrii FWA 6xxx. S celkovou nabídkou se můžete 
seznámit ZDE

Nová řada plniček klimatizací:

Máme pro vás připravenou novou řadu přístrojů pro plnění klimatizací. 
V „přiloženém letáku“ naleznete podrobnosti. ZDE
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Zajímavé odkazy Bosch

Nová geometrie Bosch 

Bosch uvádí na trh novou 
geometrii FWA 6xxx. S celkovou 
nabídkou se můžete seznámit 
„ZDE“ (viz. odkaz níže) 

https://aa-boschextranet-
cz.resource.bosch.com/media/__cz/extrane
t_cz/gh_cz_1/podklady_1/fwa/inzerce_auto
expert_fwa_210x297_2018_cz_print.pdf 

 

Diagnostika Bosch - novinky

 

Nová řada plniček klimatizací 

Máme pro Vás připravenou novou řadu 
přístrojů pro plnění klimatizací 
V „přiloženém letáku“ naleznete 
podrobnosti. 

 https://aa-boschextranet-
cz.resource.bosch.com/media/__cz/extrane
t_cz/gh_cz_1/podklady_1/servis_klimatizaci
/prospekt_acs753_763_863_cz.pdf 
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Zajímavé odkazy
Tiskové informace

Pro snadnější výběr stěračů Bosch, více informací o typech a montážích můžete 
využít novou webovou stránku, popř. aplikaci do mobilního telefonu, 
viz  https://www.boschwiperblades.com

Nová webová stránka stěračů Bosch:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nová webová stránka 

Pro snadnější výběr stěračů Bosch, 
získání informací o typech a 
montážích můžete využít „novou 
webovou stránku“, popř. aplikaci do 
mobilního telefonu (viz. odkaz níže) 

https://www.boschwiperblades.com 

 

 

Opravy diesel agregátů  

Profesionální test a opravu diesel čerpadel a 
vstřikovačů si můžete zajistit v síti Bosch 
Diesel partnerů. Jejich kontakty a vybavení 
naleznete „ZDE“. (viz. odkaz níže) 

http://www.boschdieselservice.cz/bdc-
seznam.html 

 

Akce
 

Plničky klimatizací 
 Ke každému modelu plniček klimatizací ACS 
863, 763 a 753 proplachovací sada zdarma. 
Více informací „ZDE“ (viz. odkaz níže) 

https://aa-boschextranet-
cz.resource.bosch.com/media/__cz/extrane
t_cz/gh_cz_1/podklady_1/acs/inzerce_acs_
andiamo_210x297_cz.pdf 
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Opravy diesel agregátů:

Profesionální test a opravu diesel čerpadel a vstřikovačů si můžete zajistit v síti 
Bosch Diesel partnerů. Jejich kontakty a vybavení naleznete ZDE

Akce

Plničky klimatizací:

Ke každému modelu plniček klimatizací ACS 863, 763 a 753 proplachovací 
sada zdarma. Více informací  ZDE

Posviťte si na nabídku brzdových systémů Bosch:

Nakupujte brzdové díly a získejte v bonusovém programu eXtra za každých 
2000 Kč praktickou svítilnu. Více o podmínkách akce naleznete ZDE

Nová webová stránka

Pro snadnější výběr stěračů Bosch,
získání informací o typech a
montážích můžete využít „novou 
webovou stránku“, popř. aplikaci do
mobilního telefonu (viz. odkaz níže)

https://www.boschwiperblades.com
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Akce

Plničky klimatizací
Ke každému modelu plniček klimatizací ACS

863, 763 a 753 proplachovací sada zdarma. 
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Posviťte si na nabídku 
brzdových systémů Bosch

Objednávejte v květnu brzdové systémy* značky Bosch 
a za každých 2000 Kč obratu získáte jako odměnu multifunkční 
výsuvnou LED svítilnu Bosch s magnetickým uchycením.

Pravidla akce

  K účasti jsou oprávněny všechny stávající i nově 
zaregistrované autoservisy v programu Extra, které se 
přihlásí do akce na stránkách www.bosch-extra.cz

  Akce platí od 1. 5. do 31. 5. 2018

Zaregistrujte se do 31. 5. 2018

www.bosch-extra.cz

přes 100 000 
registrovaných autoservisů

Maximální počet odměn na účastníka akce není omezen.
Akce platí do vyčerpání zásob. Odměny budou dodány po skončení akce.

Multifunkční výsuvná LED svítilna Bosch 
s magnetickým uchycením:

 Vysouvací s LED čipy
 Vysoká svítivost
 Ohebný kloub až do 90° (kolečko)

* Brzdové destičky, kotouče, čelisti, bubny, třmeny, hydraulika,

   ABS/ESP a kapaliny.
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Známé chyby na vozidlech z databáze Bosch EBR - příklad

Volkswagen Golf VI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Známé chyby na vozidlech z databáze Bosch EBR - příklad.

Volkswagen Golf VI

Posviťte si na nabídku brzdových systémů 
Bosch. 
 Nakupujte brzdové díly a získejte 
v motivačním programu eXtra za každých 
2.000 Kč praktickou svítilnu. Více o 
podmínkách akce naleznete „v letáku“ 

Prolink bude dodán po 23.4.2018 
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 Bosch Automobilová technika aa.bosch.cz a aa.bosch.sk
 Bonusový program Bosch Extra CZ a SK
 Akumulátory Bosch CZ a SK
 Facebook Bosch
 Youtube Bosch

 Online katalog dílů Bosch

Užitečné linky pro více informací ze světa Bosch
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http://www.akumulatorybosch.cz
http://www.akumulatorybosch.sk

