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Pokud dokážete ocenit odborný servis a  špičkovou 
kvalitu vyměňovaných dílů, budete se v autoservisech 
Bosch Car Service cítit jako doma. Bosch Car Service 
zajistí vašemu vozidlu mnoho ujetých kilometrů bez 
dalších reklamací a oprav.

 f Autoservis pro všechny značky vozidel 
 f Autoservis, ve kterém lze provádět údržbu vozu 

i v záruce
 f Autoservis, který poskytuje služby v prvotřídní 

kvalitě za dobrou cenu
 f Autoservis, ve kterém pracuje odborně školený 

personál
 f Celosvětová síť s více než 16 000 autoservisy 

se znalostmi a zkušenostmi společnosti Bosch 
již od roku 1921

Výměna oleje
Výhodné ceny za výměnu oleje a olejového 
filtru dle specifikace výrobce vozidla 

Servis motoru
Diagnostika a opravy zážehových 
i vznětových motorů 

Servis brzd
Kontrola nebo oprava brzd včetně brzdové 
kapaliny a výměny brzdových destiček

Servis skel 
Rychlé a odborné opravy předních 
i zadních skel a také bočních oken 

Servis akumulátorů
Rychlá kontrola akumulátoru a odborná 
výměna za akumulátor Bosch 

Inspekční prohlídky
Inspekční prohlídky všech typů vozidel 
přesně dle specifikací výrobců automobilů 

Údržba světlometů
Kontrola světlometů pro vyšší bezpečnost 
na silnicích 

Pneuservis
Spolehlivá výměna, montáž, vyvažování 
a skladování pneumatik 

Servis výfuků
Výměna výfukových komponentů, 
katalyzátorů a lambda sond s díly v kvalitě 
pro prvovýbavu 

Pro potřeby vašeho vozu

Váš Bosch Car Service

Let



Bosch Mobility Assistance 
pomoc na cestách

Oprava vozidla se zachováním 
záruky výrobce

Splňujeme předpoklady nařízení Komise EU pro provádění 
údržby a oprav vašeho vozidla při současném zachování 
záruky výrobce.

Údržba a opravy, které neohrozí záruční podmínky 
vašeho vozidla 

 f Díky špičkovým testovacím zařízením a softwaru 
ESI[tronic] společnosti Bosch provádíme rychlou 
a odbornou údržbu a opravy vozidel v souladu se 
specifikacemi výrobců

Vyměňované díly v kvalitě prvovýbavy
 f V Bosch Car Service používáme kvalitní díly, které 

odpovídají původní specifikaci pro prvovýbavu
 f Opravy všech značek a modelů dle standardů 

výrobců
 f Nasazení vyškolených techniků a nejmodernější 

diagnostické techniky
 f Používání originálních dílů Bosch

Pro všechny klienty servisní sítě Bosch Car Service je 
ve spolupráci s ÚAMK k dispozici nepřetržitá asistenční 
služba jak v tuzemsku, tak také v Evropě:

Dispečink ÚAMK na lince +420 261 000 555
Pomoc v případě nepojízdnosti 24 hodin denně, 
365 dnů v roce

Oprava na místě
Bezplatné zpojízdnění vozidla

Odtahová služba
Pokud není možné zprovoznit vozidlo na místě, 
zařídíme bezplatný odtah

Náhradní vozidlo
Zapůjčení náhradního vozidla po dobu opravy až na 3 dny

Pokračování v cestě/návrat domů
Jízdenka/letenka pro řidiče a posádku vozu 
do ověřeného cíle cesty nebo trvalého bydliště

Zabezpečení náhradního ubytování
Náhradní ubytování pro posádku vozidla po dobu 
opravy vozidla (max. 3 noci)

Přivezení opraveného vozidla
Úhrada nákladů na cestu pro opravené vozidlo

Převoz neopravitelného vozidla do ČR, 
eventuálně jeho likvidace
V případě neopravitelnosti vozu v zahraničí převoz 
vozidla do autoservisu Bosch Car Service nebo 
autorizovaného servisu nejblíže bydlišti uživatele 
v ČR, případně sešrotování vozu v zahraničí v případě 
neekonomičnosti nákladů 
na opravu

ÚAMK RECOMMENDED
Zvýhodněné využívání 
služeb na území ČR

Platí jednoduchá pravidla

•  Každý zákazník má právo nechat si provést všechny placené 
výkony (opravy, údržba atd.) v autoservisu sítě Bosch Car 
Service podle své volby, aniž by tím přišel o záruku výrobce. 

•  Bezplatné úkony prováděné v rámci záruky, ručení 
a svolávání, musí být provedeny smluvním servisem výrobce.

Bosch Car Service Asistent

Naše nová aplikace pro mobilní zařízení Android 
a iOS Bosch Car Service Asistent vám pomůže rychle 
a spolehlivě vyhledat nejbližší autoservis sítě Bosch Car 
Service na  celém území České a  Slovenské republiky 
a domluvit si termín opravy vašeho vozidla.

Aplikaci stahujte zde:

Bosch Car 
Service

Bosch Mobility Assistance
Vaše pomoc na cestách

www.boschcarservice.cz

Sjednejte u vašeho Bosch Car Service

GVO


