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Vážení pedagogové,
me si Vás informovat o současném dění v Automobilodovoluje vé divizi Bosch a zasíláme Vám aktuální novinky:

Security Gateway a Security Diagnostic Access jsou v poslední době v automobilní branži poměrně frekventované pojmy.
Co vlastně znamená Security Gateway – SGW?
Co znamená Secure Diagnostic Access – SDA?
Jaký je mezi nimi rozdíl?

Odpovědi na tyto otázky a další informace najedete v našem novém infogramu ZDE

Na toto téma jsme pro Vás zároveň připravili i sérii online školení v těchto termínech:

 f 6. 6. 13:00 – 14:30
 f 19. 9. 13:00 – 14:30
 f 20. 10. 13:00 – 14:30

f 11. 11. 13:00 – 14:30

Možnost přihlášení ZDE

Nový infogram na téma Zabezpečená diagnostika

Školení Hybridní a elektrická vozidla – nový termín 

Vzhledem k tomu, že byly všechny letošní vypsané termíny tohoto školení obsazeny, vypsali jsme další termín na 16. – 17. 8. 

Možnost přihlášení ZDE
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Vážení pedagogové,
dovolujeme si Vás informovat o současném dění v Automobilové divizi Bosch a posíláme vám
aktuální novinky.

1) Nový infogram na téma Zabezpečená diagnostika
Security Gateway a Security Diagnostic Access jsou v poslední době v automobilní branži
poměrně frekventované pojmy.
Co vlastně znamená Security Gateway – SGW?
Co znamená Secure Diagnostic Access – SDA?
Jaký je mezi nimi rozdíl?
Odpovědi na tyto otázky a další informace najedete v našem novém inforgramu na odkazu
ZDE
https://skoleniaabosch.cz/img/ke-stazeni/ostatni/infogram-sg-sda-2022-cz.pdf

Na toto téma jsme pro vás zároveň připravili i sérii online školení v těchto termínech:
6. 6. 13:00 - 14:30
19. 9. 13:00 - 14:30
20. 10. 13:00 - 14:30
11. 11. 13:00 - 14:30
Možnost přihlášení: https://skoleniaabosch.cz

2) Školení Hybridní a elektrická vozidla – nový termín 
Vzhledem k tomu, že byly všechny letošní vypsané termíny tohoto školení obsazeny, vypsali
jsme další termín na 16.-17.8.

Možnost přihlášení zde: https://skoleniaabosch.cz
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Nový prospekt na téma Diagnostika a opravy systému dávkování AdBlue Denoxtronic

Připravili jsme pro Vás nový prospekt na téma Diagnostika a opravy systému 
dávkování AdBlue Denoxtronic, odkaz na infogram naleznete po kliknutí ZDE

Odkaz na video k tomuto tématu ZDE

Technické příručky Bosch, tzv. „Žluté sešity“

Do souborů ke stažení jsme doplnili Technické příručky Bosch. V případě 
potřeby si je můžete stáhnout ve formátu PDF. 

Několik posledních tištěných příruček máme ještě skladem a jsou připraveny 
na školicím středisku Bosch, pro účastníky presenčních školení, zdarma.

Technické příručky ke stažení naleznete ZDE

Spolehlivá diagnostika osobních a lehkých 
užitkových vozidel nejen pro odborníky 
na diesel
Pomocí zkušební sady Denoxtronic PC/LD a přístroje KTS lze testovat komponenty 
systému pro dodatečnou úpravu výfukových plynů Denoxtronic od společnosti 
Bosch v namontovaném stavu přímo na osobním nebo lehkém užitkovém vozidle. 
Díky jednoznačné identifikaci vadného dílu lze rychle najít vhodné řešení.

Diesel Service

Diagnostika systémů Denoxtronic

 f Cílené a profesionální testování komponentů systému Denoxtronic přímo ve vozidle šetří čas 
a umožňuje nalézt rychlé řešení

 f Zajišťuje rozsáhlé možnosti testování a podporuje funkční testy poskytované výrobcem vozidla
 f Snadné použití a aplikace: vhodné pro každý autoservis, nejen pro odborníky na diesel
 f Pomáhá při dodržování zákonných emisních předpisů prostřednictvím diagnostiky a výměny 

vadných komponentů

Výhody v přehledu

Testovací sada Denoxtronic PC/LD

3) Nový prospekt na téma Diagnostika a opravy systému dávkování AdBlue Denoxtronic

Připravili jsme pro vás nový prospekt na téma Diagnostika a opravy systému
dávkování AdBlue Denoxtronic, odkaz na infogram naleznete po kliknutí ZDE
https://skoleniaabosch.cz/img/ke-stazeni/produktove-tiskoviny/sada-pro-diagnostiku-systemu-
denoxtronic-pc-ld-2022.pdf

Odkaz na video k tomuto tématu ZDE

https://www.youtube.com/watch?v=2IfjUpooQXk&list=PL3sgf7SUfeV_GntwYAAbiC6rm2CiKx42
q&index=47

4) Technické příručky Bosch, tzv. „Žluté sešity“
Do souborů ke stažení jsme doplnili Technické příručky Bosch. V případě potřeby si je 
můžete stáhnout ve formátu PDF.
Několik posledních tištěných příruček máme ještě skladem a jsou připraveny na školicím
středisku Bosch, pro účastníky presenčních školení, zdarma.

5) Novinky v oblasti emisních přístrojů Bosch v ČR
V této brožuře naleznete novinky v oblasti emisních přístrojů Bosch v ČR ve stanicích měření
(SME), ve stanicích technických kontrol (STK) a při technických silničních kontrolách (TSK)
https://skoleniaabosch.cz/img/ke-stazeni/produktove-tiskoviny/skupina-bea-2021.pdf

https://skoleniaabosch.cz/img/ke-stazeni/produktove-tiskoviny/sada-pro-diagnostiku-systemu-denoxtronic-pc-ld-2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2IfjUpooQXk&list=PL3sgf7SUfeV_GntwYAAbiC6rm2CiKx42q&index=47
https://skoleniaabosch.cz/Skoleni/ke-stazeni.html
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Novinky v oblasti emisních přístrojů Bosch v ČR

V této brožuře naleznete novinky v oblasti emisních přístrojů Bosch v ČR ve 
stanicích měření (SME), ve stanicích technických kontrol (STK) a při technických 
silničních kontrolách (TSK) ZDE

Školení na téma Asistenční systémy k zařízení DAS 3000 pro dva pedagogy zdarma

Školení na téma Asistenční systémy/ADAS (Advanced Driver Assistance 
Systems = pokročilé asistenční systémy řidiče). Školy, které si pro výukové 
účely pořídí zařízení Bosch DAS 3000, mají nárok na školení Asistenční 
systémy pro dva pedagogy zdarma. 

Tato nabídka je platná do konce roku 2023, dvě školení zdarma k zakoupenému 
DAS 3000 lze objednat nejpozději do 1 roku od nákupu zařízení.

Postup objednání školení zdarma:
f standardně vyplněním přihlašovacího formuláře ZDE
f do poznámky napište „Škola DAS 3000“

f scan kopii nákupní faktury za DAS 3000 prosím zašlete na email:
monika.brehova@cz.bosch.com

3) Nový prospekt na téma Diagnostika a opravy systému dávkování AdBlue Denoxtronic

Připravili jsme pro vás nový prospekt na téma Diagnostika a opravy systému
dávkování AdBlue Denoxtronic, odkaz na infogram naleznete po kliknutí ZDE
https://skoleniaabosch.cz/img/ke-stazeni/produktove-tiskoviny/sada-pro-diagnostiku-systemu-
denoxtronic-pc-ld-2022.pdf

Odkaz na video k tomuto tématu ZDE

https://www.youtube.com/watch?v=2IfjUpooQXk&list=PL3sgf7SUfeV_GntwYAAbiC6rm2CiKx42
q&index=47

4) Technické příručky Bosch, tzv. „Žluté sešity“
Do souborů ke stažení jsme doplnili Technické příručky Bosch. V případě potřeby si je 
můžete stáhnout ve formátu PDF.
Několik posledních tištěných příruček máme ještě skladem a jsou připraveny na školicím
středisku Bosch, pro účastníky presenčních školení, zdarma.

5) Novinky v oblasti emisních přístrojů Bosch v ČR
V této brožuře naleznete novinky v oblasti emisních přístrojů Bosch v ČR ve stanicích měření
(SME), ve stanicích technických kontrol (STK) a při technických silničních kontrolách (TSK)
https://skoleniaabosch.cz/img/ke-stazeni/produktove-tiskoviny/skupina-bea-2021.pdf

https://skoleniaabosch.cz/
https://skoleniaabosch.cz/img/ke-stazeni/produktove-tiskoviny/skupina-bea-2021.pdf
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Školení pro školy

Přehled nejbližších termínů školení Bosch, vypsaných pro pedagogy, naleznete níže:

Možnost přihlášení ZDE

6) Školení pro školy
Přehled nejbližších termínů školení Bosch, vypsaných pro pedagogy, neleznete níže:

Možnost přihlášení zde: https://skoleniaabosch.cz/Skoleni/Terminy-skoleni.html

7) Školení na téma Asistenční systémy k zařízení DAS3000 pro dva pedagogy zdarma

Školení na téma Asistenční systémy/ ADAS (Advanced Driver Assistance Systems = pokročilé 
asistenční systémy řidiče). Školy, které si pro výukové účely pořídí zařízení Bosch DAS3000, mají 
nárok na školení Asistenční systémy pro dva pedagogy zdarma.

Tato nabídka je platná do konce roku 2023, dvě školení zdarma k zakoupenému DAS3000 lze
objednat nejpozději do 1 roku od nákupu zařízení.

Postup objednání školení zdarma:

• standardně vyplněním přihlašovacího formuláře na https://skoleniaabosch.cz/
• do poznámky napište „Škola DAS3000“
• scan kopii nákupní faktury za DAS3000 prosím zašlete na email

monika.brehova@cz.bosch.com
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Individuální technická školení, prezenční nebo online

Chcete si pro Vaši školu, Vaše pedagogy nebo žáky, objednat 
individuální technické školení se školitelem Bosch přímo v prostorách 
vaší školy?

Nebo dáváte přednost online školení?

Je to možné, základní podmínky naleznete níže:

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

f Forma ‒  prezenčně ve Vámi zvolených prostorách nebo online

přes MS Teams

f Rozsah ‒ jednodenní i vícedenní

f Možné termíny 2022 ‒ individuálně, dle vašich požadavků

f Cena ‒ 22 400 Kč/ 880 EUR bez DPH/den

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

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

f Školicí středisko Bosch https://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://skoleniAAbosch.cz/
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



