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

Přehled aktuálně vypsaných ON-LINE termínů 5-6/2021:

Všechny aktuální termíny školení 
a možnost přihlášení naleznete ZDE

Další termíny budou vypisovány 
průběžně dle zájmu. 

Pokud máte zájem o školení, na které 
zatím není vypsaný termín, dejte nám 
prosím vědět.

Zvážíme Váš návrh a v případě 
naplnění termínu školení rádi 
zrealizujeme. 

Kontakt: 
Pavel Bříza 
e-mail: pavel.briza@cz.bosch.com
Tel.: 724 261 673

Školicí středisko Bosch – termíny ON-LINE školení od 1. 5. 2021, nově doplněné termíny na 6/2021

https://skoleniaabosch.cz/Skoleni/Terminy-skoleni.html


Infogram – jak vystavit ESI[tronic] tiket

Našli jste chybu v ESI[tronic]? Chcete, aby byla co nejdříve odstraněna?
Pomozte nám prosím. 

A to poskytnutím bližších informací a to ideálně hned, když chybu objevíte.
Ať už naleznete nesrovnalost např. ve výbavě vozidla v ESI[tronic] Classic, nebo 
při diagnostice vozidla v ESI[tronic] 2.0, nejjednodušší způsob, jak nám dát vědět, 
je poslat nám info o chybě přímo z ESI[tronic] prostřednictvím tiketu. Jak na to 
naleznete v infogramu ZDE

Soubory ke stažení 

Na webu Školicího a technického střediska Bosch vznikla nová sekce Souborů ke stažení. Poslední novinky ze školicího 
a technického střediska Bosch, informace pro automobilní školy a další důležité informace z divize Automobilové techniky 
Bosch naleznete ZDE

Nový katalog garážového vybavení Bosch 2021 a aktualizovaný školní ceník dotovaného vybavení 

V samostatné příloze naleznete aktualizovaný školní ceník vybavení Bosch platný od 1. 5. 2021 
Nový katalog vybavení naleznete ZDE v sekci Ostatní přílohy

Nové plničky klimatizaci Bosch ACS 563 a ACS 553

Bližší informace k těmto novým produktům naleznete ZDE

Celkové aktualizované porovnání všech plniček klimatizací Bosch 
 naleznete ZDE  
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Soubory ke stažení

Na webu Školicího a technického střediska Bosch vznikla nová sekce Souborů ke stažení. Zde naleznete poslední novinky ze 
školicího a technického střediska Bosch, informace pro automobilní školy a další důležité informace z divize Automobilové 
techniky Bosch.
https://skoleniaabosch.cz/Skoleni/ke-stazeni.html

Nový katalog garážového vybavení a školní ceník

V samostatné příloze naleznete aktualizovaný školní ceník vybavení Bosch platný od 1.5.2021
Nový katalog vybavení naleznete na tomto linku https://skoleniaabosch.cz/Skoleni/ke-stazeni.html, v sekci Ostatní přílohy

Nové plničky klimatizaci Bosch ACS 563 a ACS 553

Bližší informace k těmto novým produktům naleznete tomto linku:
https://aa-boschextranet-

cz.resource.bosch.com/media/__cz/extranet_cz/gh_cz_1/podklady_2021/diagnostics_5/asc/12649_pro
spekt_acs_563-acs_553_cz.pdf

Celkové aktualizované porovnání všech plniček klimatizací Bosch 
naleznete zde:
Doplnit odkaz z Bosch zona CZ+SK na CZ a SK plakát přehled a porovnání ACS…až tam ty plakáty
budou ty nové k 5/2021 (teď jsou tam bez cen u novinek, verze 2/2021…..to si tam pak klidně doplním
sám, jen tam na to prosím připravit řádek….
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Předpokládané doporučené prodejní ceny nových zařízení

https://skoleniaabosch.cz/img/ke-stazeni/ostatni/esi-tiket-2021-cz.pdf
https://skoleniaabosch.cz/Skoleni/ke-stazeni.html
https://aa-boschextranet-cz.resource.bosch.com/media/__cz/extranet_cz/gh_cz_1/podklady_2021/diagnostics_5/asc/12649_prospekt_acs_563-acs_553_cz.pdf
https://aa-boschextranet-cz.resource.bosch.com/media/__cz/extranet_cz/gh_cz_1/podklady_2/diagnostics_1/diagnostics_3/porovnani_plnicek_klimatizac_bosch_a_robinair.pdf
https://skoleniaabosch.cz/Skoleni/ke-stazeni.html
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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

 Školicí středisko Bosch www.skoleniAAbosch.cz

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

 Bonusový program Bosch Extra CZ a SK

 Akumulátory Bosch CZ a SK

 Facebook Bosch

 Youtube Bosch

Užitečné linky pro více informací ze světa Bosch

http://bosch-extra.cz
http://bosch-extra.sk



