Využijte výhody a staňte
se servisním partnerem
Bosch Braking Systems
Bosch Braking Systems: ukažte svou silnou stránku

A takto to funguje:
f Kontaktujte Vašeho velkoobchodníka, který Vás
zaregistruje jako servisního partnera „Bosch
Braking Systems“
Brzdová technologie Bosch: světový leader

Dostanete:
f Přístup k servisním školením a horké lince
f Pravidelné aktuální servisní informace
f Diagnostické zařízení Bosch a dílenský program
ESI[tronic]
f Originální výrobky Bosch
f Partnerský štít „Bosch Braking Systems“
Diagnostika a díly, to umí jen Bosch
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Diagnostika Bosch: když jde o profesionalitu

Originální kvalitu Bosch najdete zde:

Váš klíč k úspěchu: Servisní
partner Bosch pro brzdové systémy

Vyšší výkon, vyšší úspěšnost:
Staňte se nyní servisním partnerem Bosch
Zlepšete si Vaši servisní nabídku:
Jako servisní partner „Bosch Braking Systems“ sázíte
na řešení se zajištění budoucnosti. Výrobky a systémy
Bosch jsou po léta ověřené praxi na celém světě – pro
téměř všechny značky a modely vozidel. Využijte tento
široký produktový program a rozsáhlé know-how pro
Váš úspěch: Staňte se nyní servisním partnerem
„Bosch Braking Systems“.
Vstoupíte tak do silného partnerství. Váš
velkoobchodník poskytuje podporu s perfektní
logistikou a Bosch dodává know-how pro Vaše úspěšné
podnikání v servisní oblasti.
Jako servisní partner Bosch máte přístup k:
f Originálním výrobkům a náhradním dílům Bosch
f Diagnostické technice Bosch
f Servisním školením včetně praktických rad např.
pro základy oprav brzd, diagnostiku a servis
moderních brzdových systémů (ABS, ESP, SBC ...)
f Autoservisní program ESI[tronic] s informacemi
pro více než 230 000 modelů vozidel od více než
120 výrobců vozidel
f Technické servisní novinky
f Horká linka

Označte se jako „Bosch Braking Systems“ jako
nejlepší servis brzd:
Partnerský štít servisu a certifikát Vás označují jako

Certiﬁkát
Bosch Braking Systems

partnera Bosch pro brzdové systémy.
Vaši zákazníci vědí: Zde najdou servis s nejnovější
technickou úrovní, který sází na nejvyšší kvalitu
s výrobky a diagnostickou technikou Bosch. Takže
motoristé mohou jít k Vám právě u brzd najisto.

Potvrzujeme že

Autoservis Novák
je certiﬁkovaným partnerem Bosch pro brzdové systémy.
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Vše z jedné ruky:
f Originální výrobky Bosch pro brzdové
systémy zaručují spolehlivost v kvalitě
prvovýbavy
f Autoservisní program ESI[tronic] je
zárukou vždy aktuálních informací pro
rychlou a přesnou diagnostiku a také na
praktické návody na opravy
f Testery od ﬁrmy Bosch pro rychlé zjištění
závad v brzdových systémech

f Servisní školení s praktickými radami od
našich odborných školitelů
f Servisní novinky, aby jste vždy měli
aktuální informace
f Horká linka, podpora pro každý případ

S ﬁrmou Bosch jako partnerem
Proﬁtujte z know-how světové jedničky
Elektronické brzdové systémy, jakými jsou
ABS, ESP a systémy parkovacích brzd jsou
již velmi rozšířeným standardem. Od servisů
pro motorová vozidla se očekává přesná
diagnostika a spolehlivá údržba veškerých
brzdových systémů.
S diagnostickými zařízeními a technickými
školeními Bosch jste pro to vybaveni
nejlépe.
Nyní a také v budoucnu.

Bezpečnost díky profesionální diagnostice,
systematicky prováděným opravám
a spolehlivé údržbě. Vaši zákazníci na to
sází.

Jdou perfektně dohromady. Spolehlivá
diagnostika a profesionální údržba.
Na to se Vaši zákazníci spoléhají.

Profesionálové sází na následující:

Vyšší výnosy v oblasti servisu:

f Bosch znamená know-how výrobce a dodavatele

Vaše investice do „Bosch Braking Systems“ se vyplatí,

brzdových soustav do prvovýbavy
f Rychle opotřebitelné díly pro kotoučové a bubnové
brzdové soustavy

nebo máte možnosti dodatečného obratu a intenzivnějšího spojení se svýmy zákazníky. S přesnou diagnostikou
a profesionální údržbou moderních brzdových systémů.

f Hydraulické a mechanické ovládací díly

Jako servisní partner „Bosch Braking Systems“ pro

f Široký program s vysokým pokrytím trhu

brzdovou techniku posilujete již dnes Vaše možnosti

v kvalitě Bosch.

v oblasti servisu a jste nejlépe vybaveni pro budoucnost.
S jistotou vyšší úspěšnost.

