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

Termíny školení na 2022 najdete na našich webových stránkách, na školení 
v příštím roce se můžete přihlásit již nyní na ZDE

Termíny dalších školení na rok 2022 budou doplňovány průběžně, proto 
doporučujeme sledovat naše webové stránky i v průběhu roku. 

Aktualizovaná brožura školení Bosch 2022

Pro rok 2022 jsme pro Vás aktualizovali několik školení, jejich celkový přehled 
naleznete v naší brožuře ZDE

Změny v obsahu přiložené brožury, oproti předchozí verzi, jsou následující:
f Hybridní vozidla, inovované školení pro 2022, nový obsah, strana 7

f Asistenční systémy řidiče, inovované školení pro 2022, nový obsah, strana 7

f ABS - brzdové systémy, inovované školení pro 2022, nový obsah, strana 8

f KTS/ESI 2.0 online, inovované školení pro 2022, nový obsah, strana 8

f  Přehled akreditovaných školení pro pedagogy automobilních škol byl doplněn
na stranu 14 (platné zatím pouze pro ČR)

Video představení školicího střediska Bosch

Zde se můžete podívat na krátkou video ukázku z našeho školicího 
střediska ZDE

Soubory ke stažení

Na našich webových stránkách najdete sekci „Souborů ke stažení“. Sem postupně doplňujeme zajímavé 
informace z našeho školicího a technického střediska a zároveň informace ke garážovému vybavení 
Bosch. Veškeré info je k dispozici po kliknutí ZDE

Nás pohání

 TOUHA PO VĚDOMOSTECH

Školení společnosti Bosch
Osvojení nových technologií a systémů 
i rozšiřování znalostí

https://skoleniaabosch.cz/Skoleni/Terminy-skoleni.html
https://www.youtube.com/watch?v=IGFjz1uTDrM
https://skoleniaabosch.cz/Skoleni/ke-stazeni.html
https://skoleniaabosch.cz/img/ke-stazeni/ostatni/kolen-bosch-2020-a4-cz-brozura-web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IGFjz1uTDrM
https://skoleniaabosch.cz/Skoleni/ke-stazeni.html


ESI[tronic] 2.0 Online - novinky 2022

Jak již asi víte, od roku 2022 přechází ESI[tronic] 2.0 výhradně do Online režimu. V 11. měsíci tohoto roku jsme 
všem předplatitelům ESI rozeslali informační dopis s ceníkem změn, které budou platné od 1/2022.Těm z vás, kteří 
mají zakoupený balíček Profisada s EBR, doporučujeme přejít na novou Profisadu 1 987 P12 910, která bude v 
nových cenách od roku 2022 levnější o 2 880 Kč bez DPH/ o 109 EUR.
Změna se vyplatí i těm, kteří mají stávající Profisadu (bez EBR), nová Profisada je jen o 120 Kč dražší/ o 4,5 EUR a 
navíc obsahuje segment EBR, který tím získáváte navíc. 

Co je EBR?
EBR jsou informace k opravám, založené na zkušenostech, databáze známých závad, která je neustále aktualizována. 
Díky tomu nalezení správného řešení trvá pouze několik vteřin, a to i při náročných závadách. Opravy založené na 
zkušenostech (EBR) shrnují přehled opakujících se poruch pro daný model vozidla ve snadno dostupné formě. Kdykoli 
se během diagnostického procesu vyskytne některá z těchto známých chyb, ESI[tronic] doporučí technikovi řešení 
opravy, u kterého již bylo prokázáno, že funguje i v jiných případech.

Veškeré informace k novým balíčkům ESI[tronic] naleznete v novém  ESI[tronic] 2.0 prospektu, který je uložený na 
webových stránkách s sekci soubory ke stažení ZDE

V případě jakýchkoliv dotazů k ESI[tronic] prosím kontaktujte obchodního zástupce Vašeho smluvního velkoobchodu 
nebo obchodního zástupce Bosch.

Smluvní velkoobchodní partneři Bosch pro ČR: ZDE

Smluvní velkoobchodní partneři Bosch pro SR: ZDE

Obchodní zástupci Bosch:

Čechy - Petr Plzák, petr.plzak@cz.bosch.com, tel. +420 602 297 136

Morava - Pavel Kulhánek, Pavel.Kulhanek@cz.bosch.com, tel. +420 602 240 817

Slovensko - Miloš Ďuriš, Milos.Duris@sk.bosch.com, tel. +421 905 153 852
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Školení Bosch „pouze“ pro pedagogy

Na rok 2022 jsme zároveň naplánovali některá školení výhradně pro pedagogy
automobilních škol, jejich přehled naleznete níže. Ceny v tabulce jsou uvedeny
před slevou 20%, která platí pro školy.

Soubory ke stažení

Na našich webových stránkách najdete sekci „Souborů ke stažení“. Sem
postupně doplňujeme zajímavé informace z našeho školicího a technického 
střediska a zároveň informace ke garážovému vybavení Bosch. Je zde také 
samostatná sekce označená jako „Informace pro školy“

https://skoleniaabosch.cz/Skoleni/ke-stazeni.html

BRP5PH
Cross-Out

https://www.boschaftermarket.com/xrm/media/images/country_specific/cz_sk/contact_page/seznam_vo_partneru_2020_cz.pdf
https://www.boschaftermarket.com/xrm/media/images/country_specific/cz_sk/contact_page/seznam_vo_partneru_2020_sk.pdf
https://skoleniaabosch.cz/img/ke-stazeni/produktove-tiskoviny/esi-tronic-2.0-online-2022-prospekt.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

http://bosch-extra.cz
http://bosch-extra.sk
http://www.boschaftermarket.cz
http://www.boschaftermarket.sk
http://www.akumulatorybosch.cz
http://www.youtube.com/channel/UC1QiRmS2qhcsIrnggkMVLpg
https://cs-cz.facebook.com/BoschCR/
http://www.akumulatorybosch.sk



