
Решения, базирани  
на стойността
Bosch eXchange

Задвижвани от

   ВЪЗМОЖНОСТИТЕ



Обменни резервни части, диагностика 
и услуги
Освен висококачествените 
възстановени резервни части, 
програмата за сервизите и търговците 
предлага и модерно сервизно 
оборудване за диагностика, поддръжка 
и ремонт,   както и специални 
обучения. Така Бош доставя пълен 
пакет за улеснение на сервизите в 
диагностиката, демонтажа и монтажа 
на обменните резервни части. 

Компетентност и ноу-хау 
Благодарение на дългогодишния опит 
и продуктовата си компетентност Бош 
познава перфектно техническите 
изисквания на автомобилите. 
Програмата Bosch eXchange се 
възползва успешно от тази експертиза 
и предлага надеждни резервни части, 
осигурявайки пълното удовлетворение 
на клиентите.  

Глобално присъствие
Над 17 000 служители в 150 държави по 
света и обширна дилърска мрежа 
надеждно осигуряват целево 
ориентирана помощ за автосервизите и 
локална наличност на гамата резервни 
части от Bosch.

Хората и техните автомобили - за някои те 

просто са средство за придвижване, а за 

други са истинска страст. Но има нещо, 

което обединява всички собственици на 

коли: що се отнася до ремонта в сервиза, 

всички те искат най-доброто за своите 

автомобили - висококачествени резервни 

части на изгодна цена. Благодарение на 

Bosch eXchange сервизите могат напълно 

да удовлетворят това изискване. .

Решения, базирани на стойността
Продукти от Bosch eXchange

Знаете ли, че?

Бош притежава повече от

50 години
опит във възстановяването на автомобилни 
части. Първите стартери и алтернатори са 
обновени още през 1959. 

Компетентността на Бош | Bosch eXchange



Богата програма
Програмата на Bosch eXchange включва една 
част от серийно възстановени продукти. За да се 
предостави обширна програма с високо пазарно 
покритие и възможности за доставка, тя е 
допълнена с нови резервни части.

Първокласно качество и надеждност
Продуктите на Bosch eXchange се открояват с 
високото си качество и надеждност. Те 
съответстват на стандартите на оригиналното 
оборудване и преминават строги функционални и 
качествени тестове.

Изключително съотношение цена-качество
С ценово предимство до 30% пред сравними 
продукти от програмата за нови части, 
продуктите на Bosch eXchange са оптималното 
решение за автомобилни ремонти, базирани на 
стойността - и всичко това със същата гаранция.

Иновативни технологии
Бош непрекъснато стимулира развоя във всички 
области на автомобилните технологии. От това 
печели и програмата Bosch eXchange, тъй като 
технологичният прогрес, реализиран в 
оригиналните части, се включва и в серийното 
възстановяване.

Отговорност и устойчивост 
Повторната употреба на продуктите подпомага 
устойчивото използване на природните ресурси. 
Чрез връщането на използваните части 
сервизите допринасят за кръговата икономика. 

Обзор | Bosch eXchange

Bosch eXchange
Обзор

Ремонтите, базирани на стойността, се търсят повече от всякога - и не само за по-

старите автомобили. Но как може търсенето да бъде удовлетворено без компромис 

с качеството? Отговорът е Bosch eXchange. Обширната гама от висококачествени 
обменни изделия превръща автомобилния ремонт във фактор за успеха на 

автосервизите. 

Със същата
гаранция като
програмата от

нови части



Bosch eXchange 
Продуктова гама

Електронен сервиз Bosch Знаете ли, че?

Професионален сервиз на 
електрониката в и около 
автомобила 

▶ лесни операции
▶ надеждни решения
▶ бърз сервиз

bosch-repair-service.com

С услугата за индивидуално възстановяване 

на Bosch Classic могат да бъдат възстановени 
избрани елементи на класическите 
автомобили, така че да се запази стойността 
им - с оригинални инструменти и оригинална 
технология за тестване. 

bosch-classic.com

Продуктова гама | Bosch eXchange

Енергиен мениджмънт Системи за дизелово впръскване

▶ Стартери
▶ Алтернатори

▶ Common Rail инжектори
и помпи за високо налягане

▶ Системи помпа-дюза
▶ Системи помпа-тръба-дюза
▶  Разпределителни  инжекционни 

помпи
▶ Подаващи модули за Denoxtronic

▶ Глави за цилиндри CP4
▶ Комбинации дюза-дюзодържач
▶  Инжектори и помпи за високо

налягане за големи двигатели
▶  PSG5/DMV за разпределителни

помпи

Кормилни системи Спирачни апарати Управление на двигателя

▶ Кормилни помпи
▶ Хидравлични кормилни системи
▶ Електрически кормилни системи
▶ Работни цилиндри

▶  Универсална гама за всички марки
леки автомобили

▶  Въздухомери с гореща жичка и горещ
слой

▶ Разпределители на запалването

1:1 REMAN



Bosch eXchange 
Процесът на серийно възстановяване

За всяка отделна стъпка от процеса на серийно възстановяване в сертифицираните заводи 

на Бош се използват изпитани, тествани и документирани процедури. Строга система 

за осигуряване на качеството следи целия процес. Това означава преди всичко едно: 

перфектно качество.

Процесът на серийно възстановяване | Bosch eXchange

Монтаж

Демонтаж, почистване и 
тестване

Използвана част

Възстановен продукт
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Серийно 
възстановяване

Финален тест

Опаковка

Получаване и 
сортиране на 
старите части

Готов продукт  
на Bosch eXchange

1 Получаване и сортиране на старите части
▶ Връщане на старата част чрез CoremanNet
▶  Точна идентификация, сортиране и анализ на

използваните части
▶  Защита на старите части чрез процеса „връщане в

кутията“ - back-in-box

Демонтаж, почистване и тестване
▶ Пълен демонтаж
▶  Почистване в съответствие с директивите за околната

среда
▶  Изчерпателно тестване на компонентите въз основа на

стандартите за оригиналното оборудване

Серийно възстановяване
▶  Подмяна на критичните компоненти и износените части
▶ Професионално възстановяване
▶  Тестване на размерите и функционалността на всички

компоненти

Монтаж
▶  Монтаж на модула според най-новите стандарти за

оригиналното оборудване

Финален тест
▶  Всички тестове за функционалност и качество

се извършват по стандартите за компонентите от
оригиналното оборудване

Опаковка
▶  Запечатана опаковка като знак за тестван

продукт и първокласно качество

Готов продукт на Bosch eXchange
▶  Същите стандарти за качество и тестове като

за оригиналните части и следователно същата
гаранция като за програмата от нови резервни
части



Bosch eXchange разчита на изключителното качество - както на обменните части, така и 

на върнатите използвани компоненти. Услугата на CoremanNet осигурява безпроблемно, 

лесно и бързо връщане на старите части – като включва и прозрачно кредитиране на 

стойността на депозита.

Bosch eXchange
Връщане на използваните части

Връщане на използваните части | Bosch eXchange

Процесът „връщане в кутията“ - back-in-box
Сигурното връщане на заменената част в 
оригиналната опаковка на доставения продукт 
от Bosch eXchange осигурява кредитиране на 
стойността на депозита и бърз мениджмънт 
на старите части, базиран на лесната 
идентификация на върнатия използван 
компонент.

Ясни категории на депозита
Ясна система с няколко категории депозити - 
директно при покупка и връщане.

Пълна прозрачност
В реално време се предлага изчерпателен 
преглед на основните опции за връщане на 
старите части в зависимост от количеството и 
стойността им.

Пълно кредитиране на стойността на депозита
Ако всички критерии са изпълнени, депозитът 
се възстановява на 100%.

CoremanNet:  
критерии за връщане

Лесно връщане за клиента и 
кредитиране на стойността на 
депозита

1.  Артикулният номер на частта може да се
идентифицира и е част от програмата за
обменни продукти

2.  Използваната част отговаря на следните
минимални технически изисквания:
▶ пълен комплект
▶ не е разглобена
▶ без механични повреди
▶ няма силна корозия

3.  Съответният продукт на Bosch eXchange
е предварително закупен. Приемането
се основава на баланса на старите и
закупените обменни продукти.www.coremannet.com

Ясните критерии 
за връщане, 
бързото вземане 
и незабавното 
кредитиране на 
стойността на 
депозита осигуряват 
безпроблемно 
връщане на 
използваните части.

Лесно връщане на 
използваната част чрез 
CoremanNet



 Erhalt des Pfandwerts:  
Bosch bezahlt Ihnen den 
Pfandwert des eXchange-Pro-
dukts. 

Bosch eXchange пести ресурси и щади околната среда

*Собствени изчисления, 2019

Защита на околната среда | Bosch eXchange

680,000 букови дървета

Bosch eXchange е добър избор не само, когато става въпрос за ремонти, базирани на 
стойността. Програмата за обменни продукти е реална алтернатива и за опазването на 
околната среда и климата. През 2019 чрез възстановяване на стари части Бош спести 
близо 3 100 тона различни метали*. Това е еквивалентът на около 8 600 тона CO2. Това е 
количеството, което се генерира при производството на нови метални части.

Нужни са близо

за да се абсорбира този обем от CO2 всяка година.



Роберт Бош ЕООД
Автомобилно оборудване

София 1407
Бул. Черни връх 51Б
Бизнес център FPI, сграда 2

www.bosch.bg

Онова, което 
задвижва вас, 
задвижва и нас.

Вашият търговец:

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 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:
www.bosch.bg
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