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Žárovky Ultra White 4 200k a Xenon White HID

Nabízíme bám novou řadu žárovek Bosch Ultra White a Xenon White.

Kompletní seznam objednacích čísel a typů žárovek naleznete ZDE

Nabíječky Bosch

Připravte se na zimu s nabíječkami Bosch.

Přehled udržovacích nabíječek naleznete ZDE

Nabíječky pro profesionální použití naleznete 
v Novém přehledu diagnostiky Bosch 2017 na str. 57 - 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabíječky Bosch: 

                                                                   

                                                                         Připravte se na zimu s nabíječkami Bosch.  

Přehled udržovacích nabíječek naleznete „zde“  

 

                                                                         Nabíječky pro profesionální použití naleznete v „Katalogu vybavení Bosch“ na               

                                                                         str. 61 - 67                  

 

                                   

                                                                     

 

 

 

 

 

                         

Nová řada přístrojů pro servis klimatizací:

Připravujeme pro Vás novou řadu přístrojů pro servis klimatizací ACS 
863, ACS  763, ACS 753.

Prodej na přelomu 2017/18

Díly a příslušenství:

Nové produktové informace

Diagnostika Bosch – novinky:

Žárovky Ultra White 4 200k a Xenon White HID:

Nabízíme Vám novou řadu žárovek Bosch Ultra White a Xenon White. 
Kompletní seznam objednacích čísel a typů žárovek Vám naleznete 
„zde“
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Nová řada přístrojů pro servis klimatizací:

Připravujeme pro Vás novou řadu přístrojů pro servis klimatizací ACS 
863, ACS  763, ACS 753.

Prodej na přelomu 2017/18

Díly a příslušenství:

Nové produktové informace

Diagnostika Bosch – novinky:

Žárovky Ultra White 4 200k a Xenon White HID:

Nabízíme Vám novou řadu žárovek Bosch Ultra White a Xenon White. 
Kompletní seznam objednacích čísel a typů žárovek Vám naleznete 
„zde“

https://aa-boschextranet-cz.resource.bosch.com/media/__cz/extranet_cz/gh_cz_1/marketingmaterialy2017/infogramy/infogram_zarovky_2017.pdf
https://aa-boschextranet-cz.resource.bosch.com/media/__cz/extranet_cz/gh_cz_1/files_1/nabijecky-akumulatoru.pdf
http://aa.bosch.cz/download/automobilova-diagnostika/prehled-diagnostiky-2017.pdf


Diagnostika Bosch – novinky
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Nová řada přístrojů pro servis klimatizací

Připravujeme pro Vás novou řadu přístrojů pro servis klimatizací ACS 863, 
ACS 763, ACS 753.

Prodej bude zahájen na přelomu 2017/18

Nové přípravky na kalibraci radarů a kamer

Univerzální přípravek SCT 415 pro kalibraci kamer adaptivních vozidlových 
systémů. 

Kalibrační přípravek ACC 200 pro radary adaptivních vozidlových systémů. 

Prodej obou přípravků bude zahájen od října 2017

 

Nové přípravky na kalibraci radarů a kamer:

Univerzální přípravek SCT 415 pro kalibraci kamer adaptivních 
vozidlových  systémů. 

Kalibrační přípravek ACC 200 pro radary adaptivních vozidlových 

systémů. 

Prodej obou přípravků od září 2017 

 

 

 

   Aktuální informace pro stanice pro měření emisí: 

Pro snadnější orientaci v nových podmínkách pro stanice měření     
emisí jsme pro Vás připravili několik dokumentů. 

 

 

 

 

 

 

 Informace pro opravy starších vozů - vetrán: 

www.bosch-classic.com 

 

 

Kompletní informace k akumulátorům Bosch: 

http://www.akumulatorybosch.cz/ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zajímavé odkazy:

Aktuální informace pro stanice pro měření emisí

Pro snadnější orientaci v nových podmínkách pro stanice měření emisí jsme 
pro vás připravili několik dokumentů.
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Nabíječky Bosch: 

                                                                   

                                                                         Připravte se na zimu s nabíječkami Bosch.  

Přehled udržovacích nabíječek naleznete „zde“  

 

                                                                         Nabíječky pro profesionální použití naleznete v „Katalogu vybavení Bosch“ na               

                                                                         str. 61 - 67                  

 

                                   

                                                                     

 

 

 

 

 

                         

Nová řada přístrojů pro servis klimatizací:

Připravujeme pro Vás novou řadu přístrojů pro servis klimatizací ACS 
863, ACS  763, ACS 753.

Prodej na přelomu 2017/18

Díly a příslušenství:

Nové produktové informace

Diagnostika Bosch – novinky:

Žárovky Ultra White 4 200k a Xenon White HID:

Nabízíme Vám novou řadu žárovek Bosch Ultra White a Xenon White. 
Kompletní seznam objednacích čísel a typů žárovek Vám naleznete 
„zde“

http://aa.bosch.cz/Automobilova-diagnostika/informace-pro-sme.html
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Zajímavé odkazy
 Informace pro opravy starších vozů – veteránů

www.bosch-classic.com

 

Nové přípravky na kalibraci radarů a kamer:

Univerzální přípravek SCT 415 pro kalibraci kamer adaptivních 
vozidlových  systémů. 

Kalibrační přípravek ACC 200 pro radary adaptivních vozidlových 

systémů. 

Prodej obou přípravků od září 2017 

 

 

 

   Aktuální informace pro stanice pro měření emisí: 

Pro snadnější orientaci v nových podmínkách pro stanice měření     
emisí jsme pro Vás připravili několik dokumentů. 

 

 

 

 

 

 

 Informace pro opravy starších vozů - vetrán: 

www.bosch-classic.com 

 

 

Kompletní informace k akumulátorům Bosch: 

http://www.akumulatorybosch.cz/ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zajímavé odkazy:

Kompletní informace k akumulátorům Bosch

www.akumulatorybosch.cz/

 

Nové přípravky na kalibraci radarů a kamer:

Univerzální přípravek SCT 415 pro kalibraci kamer adaptivních 
vozidlových  systémů. 

Kalibrační přípravek ACC 200 pro radary adaptivních vozidlových 

systémů. 

Prodej obou přípravků od září 2017 
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Pro snadnější orientaci v nových podmínkách pro stanice měření     
emisí jsme pro Vás připravili několik dokumentů. 

 

 

 

 

 

 

 Informace pro opravy starších vozů - vetrán: 
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Kompletní informace k akumulátorům Bosch: 

http://www.akumulatorybosch.cz/ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zajímavé odkazy:

Časopis Formule
Aktuální číslo časopisu naleznete ZDE

Rádi bychom vás upozornili zejména na:

str. 4 - Společnosti Bosch a Daimler spojily své síly v oblasti autonomie
str. 5 - Bosch Connected vehicle – automobil jako osobní asistent řidiče
str. 9 - Motocyklové systémy Bosch
str. 14 -  Nová Kia Sportage – osazena systémem přímého vstřikování benzinu 

Bosch a systémem Common Rail Bosch

Formule Bosch
Magazín společnosti Bosch – květen 2017

Kaleidoskop 
ze světa 
Bosch

Náhradní 
díly

Bosch

Moderní 
systémy 
Bosch

Diagnostika 
Bosch TruckWorld

http://www.bosch-classic.com/
http://www.akumulatorybosch.cz/
https://s3.amazonaws.com/online.fliphtml5.com/lblq/dqki/index.html#p=1


Montážní videa
Montáž kotoučových brzd

Instruktážní video montáže brzdových komponentů Bosch naleznete ZDE
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            Časopis Formule: 

  Kompletní číslo naleznete „ZDE“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montážní videa:

Montáž kotoučových brzd:

Instruktážní video montáže brzdových komponentů Bosch naleznete zde 

 

 

 

 

 

 

 

Motivační program eXtra: 

                      Nová podzimní akce: 

                     Podrobnosti k nové akci naleznete „zde“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rádi bychom Vás upozornili zejména na:

str. 4 - Společnosti Bosch a Daimler spojily své síly v oblasti autonomie

str. 5 - Bosch Connected vehicle – automobil jako osobní asistent řidiče

str. 9 - Motocyklové systémy Bosch

str. 14 - Nová Kia Sportage – osazena systémem přímého vstřikování 
benzínu Bosch a systémem Common Rail Bosch
 

Motivační program eXtra
Nová podzimní akce

Podrobnosti k nové akci naleznete ZDE

Známé chyby na vozidlech z databáze Bosch EBR.
Citröen C4 2.0 HDI, 110 kW, 09/2010-, 
motor RHE – motor nestartuje, kódy chyb U1209, U1309

 

 

Známé chyby na vozidlech z databáze Bosch EBR.

Citröen C4 2.0 HDI, 110 kW, 09/2010 - , motor RHE –motor nestartuje, kódy chyb U1209, U1309

Bezpečný podzim s díly Bosch

www.bosch-extra.cz

Nakupujte náhradní díly značky Bosch a získejte navíc 3x tolik bodů 

pro ještě více atraktivních odměn v rámci programu Bosch Extra

Objednávejte náhradní díly Bosch v období od 1. 9. 
do 30. 11. 2017 a získejte 3násobek bodů v rámci 
bonusového programu Bosch Extra.

  K účasti jsou oprávněny všechny autoservisy registrované 
v programu Extra, které se do akce přihlásí do 31. 10. 2017

  Započítávají se všechny produkty Bosch v rámci 
programu Extra

 Přihlaste se do akce na www.bosch-extra.cz

Online katalog 
náhradních dílů

Akce platí od 1. 9. do30. 11. 2017

https://aa-boschextranet-cz.resource.bosch.com/media/__cz/extranet_cz/gh_cz_1/videoportal/kotoucove_brzdy.mp4
http://aa.bosch.cz/infoboxy/extra.html


 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

 Bosch iCenter CZ/SK – aplikace pro mobilní zařízení     Online katalog dílů Bosch

Užitečné linky pro více informací ze světa Bosch

V případě dalších dotazů mne prosím neváhejte kontaktovat 

Jiří Novotný
+ 420 602 663 864
Jiri.Novotny@cz.bosch.com
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http://aa.bosch.sk/index.html
http://aa.bosch.cz/index.html
https://bosch-extra.cz/
https://akumulatorybosch.cz/
https://akumulatorybosch.sk/
https://bosch-extra.sk/
https://www.facebook.com/BoschCR
https://www.youtube.com/channel/UC0kSbASysnu8lKgCXrM311w

