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Bosch eXchange –  
Най-добрият избор за 
автомобилни ремонти 
според стойността

С програмата Bosch eXchange за стартери и алтернатори 
Bosch предлага оптимално решение за икономични и 
базирани на стойността автомобилни ремонти – и всичко 
това с доказаното качество на Bosch. Програмата включва 
голям дял серийно преработени продукти, но е допълнена с 
нови стартери и алтернатори, необходими за осигуряване 
на обширно пазарно покритие и бързи доставки. 
Обменните продукти съответстват на стандартите за 
оригиналното оборудване и преминават през строги 
функционални и качествени тестове. Това гарантира високо 
качество и надеждност на по-ниски цени, и то със същата 
гаранция, като продуктите от програмата за нови части. 

Предимствата с един поглед
▶ Ценово предимство в сравнение с продуктите от 

програмата за нови части, за икономични автомобилни 
ремонти според стойността

▶ Висока функционална надеждност и дълъг 
експлоатационен живот благодарение на строгите 
функционални и качествени тестове

▶ Богатата продуктова гама и голямото пазарно покритие 
осигуряват висока наличност на обменни резервни части 
за почти всички марки автомобили

▶ Пестене на време и лесно калкулиране на разходите 
благодарение на лесния и бърз монтаж на продуктите от 
Bosch eXchange - в сравнение с ремонта на дефектни 
компоненти

▶ Същата гаранция като за програмата от нови части
▶  Екологично чисто решение.



Bosch eXchange –  
пести ресурси и щади 
околната среда

Bosch eXchange е добър избор не само, когато става 
въпрос за ремонти според стойността. Програмата за 
обменни продукти е реална алтернатива и за опазването 
на околната среда и климата. През 2019 чрез 
възстановяване на стартери и алтернатори Бош 
икономиса близо 2 700 тона различни метали*.

Това е еквивалентът на около 7 400 тона CO2 - 
количеството, което се генерира при производството на 
нови метални части. Нужни са около 590 000 букови 
дървета, за да се абсорбира този обем от CO2 всяка 
година.

* Според изчисления на компанията, 2019

Присъединете се към нас и дайте 
своя принос за опазване на 
околната среда, като закупите 
резервна част Bosch eXchange.
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Автомобилно оборудване
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Задвижвани от 
ефективността

Технологиите на Bosch се ползват във всеки 
автомобил, по целия свят. За нас най-важни са хората 
и осигуряването на тяхната мобилност. 

Ето защо вече 130 години посвещаваме 
откривателския си дух и нашата експертиза в развоя 
и производството, за да постигнем тези цели. 

Продължаваме да усъвършенстваме уникалната си 
комбинация от резервни части, диагностични уреди, 
сервизно оборудване и услуги:

▶ Решения за ефективни автомобилни ремонти
▶ Иновативно сервизно оборудване и софтуер
▶ Най-богатата гама от нови и обменни резервни 

части в света
▶ Широка дилърска мрежа за бързи и надеждни 

доставки на авточасти
▶ Компетентна гореща линия
▶ Широкообхватна програма от обучения
▶ Специален продажбен и маркетингов съпорт.

Повече ще научите на:

Онова, което задвижва вас, 
задвижва и нас.

www.boschaftermarket.com/bg/bg




