Nabídka servisních služeb Bosch Car Service
ADJ.CZ, spol. s r.o., pro ﬁremního zákazníka
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Vážená paní, vážený pane,
dovolte nám, abychom Vám jménem ﬁrmy autocentrum ADJ.CZ. spol. s r.o. Jihlava, jako součást sítě Bosch Car Service, nabídli spolupráci.
Zabezpečíme servis všech vašich osobních a dodávkových vozů, dle pokynů výrobce a bez ztráty garanční záruky výrobce.
Přinášíme Vám efektivní řešení servisu Vašeho vozového parku:
Prokazatelné snížení nákladů na servis vozidel v porovnání s autorizovanými servisy.
Provádění oprav a pravidelného servisu všech značek vozidel pod jednou střechou.
Provádění pravidelných servisních prohlídek a oprav, aniž by tím byla dotčena záruka výrobce.
Systém centrální fakturace. Máte absolutní přehled o svých vozidlech a o nákladech spojených s údržbou.
Jsme alternativou pro všechny, kteří ocení vysokou kvalitu prací za přijatelné ceny.
Používáme moderní diagnostickou techniku, montujeme kvalitní náhradní díly Bosch a dalších prvovýrobních značek a naši zkušení
automechanici podstupují pravidelná technická školení. Jsme součástí servisního konceptu Bosch, takže technické novinky a změny v autoopravárenství získáváme z první ruky. Síť autoservisů Bosch Car Service se může pyšnit více než 90 letou tradicí a k dnešnímu dni sdružuje
po celém světě téměř 16 000 autoservisů.
Také poskytujeme služby ve všech těchto oblastech:
Inspekční prohlídky vozů všech značek
(díky blokové výjimce bez ztráty záruky)
Záruka mobility díky Bosch Mobility Assistance
Bosch Fleet Card - karta pro naše klíčové zákazníky
Náhradní vůz
Komplexní řešení pojistných událostí
Služby karosárny a lakovny
Opravy elektrické instalace a elektroniky

Diagnostika závad a opravy benzinových a dieselových
systémů
Opravy brzdových systémů
Mechanické práce
Diagnostika a opravy komfortních systémů
Příprava a zajištění STK a emisí
Kvalitní náhradní díly a autopříslušenství Bosch

Výčet našich služeb a možností je v tomto ohledu opravdu dlouhý.
Dovolte nám tedy prosím, abychom Vás touto formou nezávazně pozvali na prohlídku našeho autoservisu, kde Vám rádi ukážeme možnosti
a vybavení a představíme služby, které jsme schopni zajistit pro Váš vozový park včetně nastavení obchodních podmínek.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, těšíme se na osobní setkání a spolupráci.
S pozdravem a přáním hezkého dne,
Ing. Vladimír Jileček
ředitel společnosti

Bosch Car Service
Komplexní řešení
pro váš ﬂeet
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Profesionální služby,
jednoduché řízení

Kompetence,
které můžete důvěřovat

Bosch Car Service převezme Vaše starosti

Specialisté na opravy a údržbu

Řízení požadavků údržby a servisu ﬁremní ﬂotily vozidel je
komplexní činností. Rozdílné značky a modely automobilů, odlišné
smlouvy s více autoservisy, lišící se cenová struktura.

Autoservisy sítě Bosch Car Service se zaměřují na 100% kvalitní
a odborný servis, údržbu a opravy automobilů. Servisní technici
jsou proškoleni na nejvyšší úrovni a pravidelně absolvují školení
nejnovějších technologií v automobilovém průmyslu.

Autoservisy sítě Bosch Car Service se postarají o vozidla všech
značek a modelů na jednom místě. S největší servisní sítí na světě
jsme vám vždy nablízku a připraveni poskytnout potřebnou pomoc.
Všechny vaše ﬂeetové potřeby budou vyřešeny na jednom
místě
Efektivní servisní postupy zajistí rychlejší návrat vašich
vozidel zpět na silnici
Jasné a jednotné podmínky pro všechna vaše vozidla
Nákladově efektivnější alternativa ke značkovým
servisům
Odborný tým zajistí vaši celkovou spokojenost

Jakožto prověřený dodavatel automobilových dílů mnohým
světovým automobilkám disponuje společnost Bosch velkým
know-how a zkušenostmi, které udrží váš vůz v perfektní kondici.
Trvalé a nezávislým auditem kontrolované standardy
kvality Bosch
Všechny servisní úkony jsou prováděny dle speciﬁkací
výrobců automobilů - opravy a údržba se zachováním
záruky vozidla
Odborný a pravidelně školený personál
Kvalitní náhradní díly a servisní vybavení značky Bosch

Se zachováním záruky výrobce
Inspekční prohlídky vozidel se mohou podle nařízení komise Evropské unie č. 461/2010 provádět
v garanční době i v nezávislém autoservisu. V Bosch Car Service máte jistotu, že prováděné opravy
jsou vykonávány vyškoleným odborným personálem s dodržením všech požadavků výrobce Vašeho
vozidla a samozřejmě s použitím náhradních dílů v kvalitě prvovýbavy.

GVO

Buďte chytří
při opravách
svých vozů!
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Naším cílem je vždy nabídnout několik možností náhradního dílu,
od originálního provedení až po levnější náhrady.
Optimálním výběrem značky nebo výrobce náhradních dílů Vám ušetříme nemalé náklady. Tuto volbu vždy konzultujeme s Vámi jako
vlastníkem vozu, přihlížíme ke stáří a opotřebení vozu jako celku a Vašim potřebám. Slevy, které Vám poskytujeme, platí stejně a bez rozdílu
pro všechny značky a sortimentní skupiny náhradních dílů.
ŠKODA FABIA 1.2 TSI

Rok výroby: 2014 - , kW: 66
náhradní díl

Olejový
ﬁltr

Brzdové
desky
přední

Brzdový
kotouč
přední

Ložisko
přední
kolo
(náboj)

Vodní
čerpadlo

Rozvodová
sada

typ náhradního dílu

Objednací číslo

originální

04E115561h

ADJ originální

23.575.00

ADJ cena/výkon

F026407143

ADJ nejlevnější

FO635

originální

6C0698151B

ADJ originální

T 2313001

ADJ cena/výkon

986424364

ADJ nejlevnější

S BD S004S

originální

6r0615301

ADJ originální

T 92082205

ADJ cena/výkon

986478853

ADJ nejlevnější

S PB 2479

originální

6R0407621A

ADJ originální

VKBA3569

ADJ cena/výkon

32924414

ADJ nejlevnější

S LO 23569

originální

04E 121 600 CB

ADJ originální

VKPC81341

ADJ cena/výkon

AIR 1995

ADJ nejlevnější

PA1218

originální

04E 109 119 F +

ADJ originální

CT1167K1

ADJ cena/výkon

1987946588

ADJ nejlevnější

RSKT59210

Cena bez DPH

ŠKODA OCTAVIA III, 2.0 TDI
Rok výroby: 2012 - , kW: 110
Objednací číslo

213,206,185,130,-

8V0698151

1552,1326,990,551,-

8V0698151

1490,1192,960,536,-

5Q0615301H

3058,2911,2061,1058,-

8V0 498 625

4628,3524,1709,1466,-

04L121011P

4844,3596,3375,2021,-

04L198119A

25.144.00
F026407157
SFOF1015

T 2568301
986494660
S BD S787

T92120805
986479088
S PB 2958C

713610990
Map 26761
S LO 26556

VKPC81178
538073310
103078

VKMA 01278
530065010
CT 1168 K1

Cena bez DPH

FORD TRANSIT 2.2 TDCI
Rok výroby: 2013 - , kW: 74
Objednací číslo

284,261,226,155,-

1812551

2273,2091,1690,1081,-

1916326

1958,1746,1430,1121,-

1822205

4080,3552,2558,2062,-

1763850

3075,2915,2705,2215,-

1949737

5837,2810,2785,2520,-

1704067

23.584.00
F026407188
SFOF1025

986494844
RH21521.00
S BD S861

RH61568.10
0986479C99
S PB 21630

VKBA 7030
713679150
302906

PA10296
SVPI184
24-0996

FE104077
34150032522
GU56332

Cena bez DPH

FIAT DOBLO 1,6D

Rok výroby: 2016 - , kW: 66
Objednací číslo

346,325,205,105,-

71754237

1769,1639,1326,1056,-

51928528

2207,1934,1840,1129,-

52015291

4331,4205,3258,3011,-

52056182

4092,1952,1177,1023,-

55268918

4763,4521,4469,4370,-

6000629055

25.083.00
F26407108
N1318021

ATE603827
T2370802
986424596

T92046803
ATE422145
A PB2937S

VKBA6778
SNRR141.24
SLO26778

VKPC 85101
7.01984.02.0
SPA 1246A1

CT 1155 WP1
530056130
1987946448

Cena bez DPH

650,611,380,283,2420,2345,1961,1180,2910,2370,2280,1349,2530,2420,2179,1066,2430,2188,1643,1035,5410,4678,3932,2872,-

Bosch Mobility Assistance
Vaše pomoc na cestách

Bosch Mobility Assistance vám
nabízí tyto služby
Dispečink na lince +420 261 000 555
Pomoc v případě nepojízdnosti
24 hodin denně, 365 dnů v roce
Oprava na místě
Bezplatné zpojízdnění vozidla
Zásah v případě poruchy zařízení nezbytného k bezpečnému
provozu (stěrače, potkávací světla, bezpečnostní pásy apod.)
Všude na pozemních komunikacích nebo na stanovišti
uživatele (u vozu off-road pouze na fyzicky a právně
přístupném místě)
Vztahuje se na příjezd servisního vozidla a práci mechanika
(díly a materiál hradí uživatel)
Odtah
Pokud není možné zprovoznit vozidlo na místě, zařídíme
bezplatný odtah
Do nejbližšího autoservisu Bosch Car Service v okruhu do 50 km
V ostatních případech do nejbližšího autorizovaného servisu
dané značky
Na žádost řidiče se vztahuje i na připojený vlek, tuto službu je
však nutno na místě uhradit
Přechodné odstavení vozidla
Možnost přechodného odstavení vozidla na zabezpečeném
místě max. po dobu 3 dnů v případě nemožnosti předání
do autoservisu
Dopravní a motoristické
informace na lince
1230
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Doplňkové služby v případě
nemožnosti zprovoznění
v den poruchy
A. NÁHRADNÍ VOZIDLO
Zapůjčení náhradního vozidla po dobu opravy
Zapůjčení po dobu max. 3 dnů
Do výše 120 € mimo nákladů na provoz
B. POKRAČOVÁNÍ V CESTĚ/NÁVRAT DOMŮ
Jízdenka/letenka pro řidiče a posádku vozu
(dalších max. 8 osob) do ověřeného cíle cesty
nebo trvalého bydliště
Maximálně do hodnoty 350 € na osobu
Převoz na stanici/letiště max. do 120 € na osobu
C. ZABEZPEČENÍ NÁHRADNÍHO UBYTOVÁNÍ
Náhradní ubytování pro posádku vozidla po dobu
opravy vozidla (max. 3 noci)
Max. do výše 120 €
Převoz posádky do hotelu max. do 50 €
Přivezení opraveného vozidla
Hrazení nákladů na cestu pro opravené vozidlo pro 1 osobu
do výše max. 350 €
Převoz neopravitelného vozidla do ČR, event. jeho likvidace
V případě nemožnosti opravy vozu v zahraničí
Převoz do autoservisu Bosch Car Service nebo autorizovaného
autoservisu nejblíže bydliště uživatele v ČR
Sešrotování vozu v zahraničí v případě neekonomičnosti
Max. do hodnoty 400 €
ÚAMK RECOMMENDED
Zvýhodněné využívání služeb na území ČR
Ubytování, restaurace, relaxace
Seznam na www.uamk.cz

