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Školicí středisko Bosch pro školy 

Vážení pedagogové,
dovolujeme si Vás informovat o současném dění v Automobilové divizi Bosch a posíláme Vám aktuální 
novinky:

Školení 2021
Aktuální termíny školení a možnost přihlášení naleznete ZDE
f na první pololetí 2021 plánujeme vzhledem k aktuální Covid situaci především online kurzy

f na druhé pololetí 2021 standardní presenční technická školení

f pokud máte zájem o školení, na které zatím není vypsaný termín, dejte nám prosím vědět, co vás zajímá. Váš podnět
zvážíme a požadované školení případně doplníme do aktuální nabídky školení

V rámci podpory vzdělávání pedagogů poskytujeme i nadále slevu pro školy ve výši 20 % z ceny školení uvedené na 
webu. Tato sleva se vztahuje na Technická školení a Školení na obsluhu diagnostické techniky.

Individuální technická školení, online (placená)
Chcete si pro Vaši školu, Vaše pedagogy, objednat individuální online technické školení se školitelem Bosch?
Je to samozřejmě možné, základní podmínky naleznete níže:

f téma ‒ dle nabídky ZDE, popřípadě dle Vašich individuálních požadavků, pokud je budeme umět splnit

f forma ‒ online přes MS Teams

f rozsah ‒ doporučujeme jednodenní, dle dohody lze rozšířit

fmožné termíny 2021 ‒ individuálně, dle vašich požadavků

f cena ‒ 22 400 Kč bez DPH/den

f kontakt ‒ Vaši poptávku prosím zašlete na Pavel.Briza@cz.bosch.com a Monika.Brehova@cz.bosch.com

Školicí středisko Bosch v obrazech

https://skoleniaabosch.cz/Skoleni/typy-skoleni.html
https://skoleniaabosch.cz/Skoleni/Terminy-skoleni.html
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Individuální obchodně-technická školení, online (zdarma)
Chcete si pro Vaši školu, Vaše pedagogy a žáky, objednat individuální online obchodně technické školení s obchodním 
zástupcem Bosch? Nabídku obchodně technických školení naleznete zde:

Akumulátory Bosch (cca 90 – 120 minut, dle množství dotazů)

f konstrukce a údržba standardních olověných akumulátorů vč. EFB a AGM

f rozdělení akumulátorů pro osobní, nákladní a ostatní vozidla

f nabíjení a typy nabíječek

f battery management ve vozidlech, základní info

Brzdové systémy (cca 60 minut)

f přehled sortimentu Bosch vč. příslušenství

f základní info ke konstrukci a údržbě kotoučových a bubnových brzd

f správný postup montáže a nejčastější chyby při montáži

ESI[tronic] Classic (cca 45 minut)

f vyhledávání náhradních dílů, převádění objednacích čísel (dle typového označení nebo objednacího čísla ostatních
výrobců)

f rozpady diesel komponentů, startérů a alternátorů

V rámci tohoto školení doporučujeme účastníkům otevřít si na PC ESI[tronic] Classic a probírané segmenty v rámci 
školení rovnou zkoušet používat, popřípadě vznášet konkrétní dotazy v případě nejasností.

Školení proběhne přes MS Teams pokud bude přihlášeno minimálně 10 účastníků. Výše uvedená obchodně technická 
školení jsou pro spolupracující školy zdarma.

V případě zájmu prosím kontaktujte s návrhem termínu a tématu obchodního zástupce Bosch. Jejich kontakty a rozdělení 
do regionů ČR naleznete ZDE, po kliknutí na sekci „Díly“ dle Vašeho regionu prosím kontaktujte Jiřího Novotného, Marka 
Lovicara nebo Josefa Šplouchala.

https://www.boschaftermarket.com/cz/cs/obchodni-zastupci.html
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ESI[tronic] – aktualizace SW i nadále pro školy zdarma

Dochází k administrativní změně v poskytování licenčního SW ESI[tronic]. 
Abychom Vám, školním zařízením, mohli i nadále poskytovat tento SW a jeho 
pravidelné aktualizace zdarma, musí být nově podepsána Licenční smlouva o 
poskytování ESI[tronic 2.0] školskému zařízení. 

Pokud jste v minulosti uhradili jednorázový poplatek za poskytnutí ESI[tronic], 
tento již znovu hradit nebudete. Budeme po Vás pouze požadovat podepsání 
smluvních podmínek. V průběhu letošního roku Vás budou kontaktovat 
obchodní zástupci za Diagnostiku Petr Plzák a Pavel Kulhánek, kteří Vám 
zašlou návrh smlouvy a vše Vám vysvětlí.

Katalog a ceník dotovaného garážového vybavení a ESI[tronic] pro školy 2/2021

ŘEŠENÍ
Nás posouvají

Bosch – dílenské
vybavení autoservisů
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Security Gateway a KTS

f od poslední verze návodu došlo na portálu FCA k některým změnám

f nový postup registrace, aktivace a platby na portálu FCA najdete v příloze 
Návod na registraci v1.1.pdf

f online školení na toto téma se koná 4.3. a 7.4, školení je zdarma a 
přihlásit se můžete standardně na webu ZDE

Nový katalog diesel vybavení Bosch 

Katalog naleznete ZDE

V případě potřeby dodatečných informací nebo požadavku na cenovou nabídku, 
kontaktujte prosím obchodního zástupce Bosch, kliknutím na sekci „Diagnostika“ 
(Čechy - Petr Plzák, Morava - Pavel Kulhánek) ZDE

f odkaz na katalog garážového vybavení naleznete ZDE
f do 31. 3. 2021 zůstává v platnosti ceník 10/2020

f viz. přílohy 2020_10_školní_ceník_CZK.pdf a
2020_Esitronic_skolní_ceník_CZK.pdf

https://aa-boschextranet-sk.resource.bosch.com/media/__sk/extranet_sk/gh_sk_1/podklady_4/diagnostics_6/eps_7/diesel_katalog_2020-2021.pdf
https://www.boschaftermarket.com/cz/cs/obchodni-zastupci.html
https://skoleniaabosch.cz/Skoleni/Terminy-skoleni.html
https://aa-boschextranet-cz.resource.bosch.com/media/__cz/extranet_cz/gh_cz_1/podklady_2020/diagnostics_2/prehled_diagnostiky_2020.pdf
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Přehled všech odkazů na informace ze společnosti Bosch pomocí QR kódů

Aplikace Bosch Car Service Asistent

Bosch Car 
Service

Aplikace pro stěrače Bosch
Systém 

EDIS online

EDIS online

Bonusový program 
Bosch Extra

Akumulátory 
Bosch

Bosch Diesel 
Service a Center

Bosch 
Automotive

Servisní koncept 
Bosch Car Service

YouTube kanál 
Bosch Car Service

YouTube 
kanál Bosch

Katalog diagnostiky 
BoschŠkolení Bosch

Facebook 
profil Bosch

f Školicí středisko Bosch www.skoleniAAbosch.cz

f Bosch Automobilová technika www.boschaftermarket.cz a www.boschaftermarket.sk

f Bonusový program Bosch Extra CZ a SK

f Akumulátory Bosch CZ a SK

f Facebook Bosch

f Youtube Bosch

Užitečné linky pro více informací ze světa Bosch

https://cs-cz.facebook.com/BoschCR/
http://www.boschaftermarket.cz
http://www.boschaftermarket.sk



