
Bosch Car Service
Všetko pre vaše auto 
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Ak dokážete oceniť odborný servis a špičkovú kvalitu vy-
mieňaných dielov, budete sa v autoservisoch Bosch Car 
Service cítiť ako doma. Bosch Car Service zaistí vášmu 
vozidlu veľa absolvovaných kilometrov bez ďalších rekla-
mácií a opráv.

 f Autoservis pre všetky značky vozidiel 
 f Autoservis, v ktorom možno vykonávať údržbu 

vozidla aj v záruke
 f Autoservis, ktorý poskytuje služby v prvotriednej 

kvalite za dobrú cenu
 f Autoservis, v ktorom pracuje odborne školený 

personál
 f Celosvetová sieť s viac ako 16 000 autoservismi 

so znalosťami a skúsenosťami spoločnosti Bosch 
už od roku 1921

Výmena oleja
Výhodné ceny za výmenu oleja a olejového 
filtra podľa špecifikácie výrobcu vozidla 

Servis motora
Diagnostika a opravy zážihových 
aj vznetových motorov 

Servis bŕzd
Kontrola alebo oprava bŕzd vrátane výmeny 
brzdovej kvapaliny a brzdových doštičiek 

Servis skiel  
Rýchle a odborné opravy predných 
aj zadných skiel a bočných okien 

Servis akumulátorov
Rýchla kontrola akumulátora a odborná 
výmena za akumulátor Bosch 

Inšpekčné prehliadky
Inšpekčné prehliadky všetkých typov vozidiel 
presne podľa špecifikácií výrobcov automobilov 

Údržba svetlometov
Kontrola svetlometov pre vyššiu bezpečnosť 
na cestách 

Pneuservis
Spoľahlivá výmena, montáž, vyvažovanie 
a skladovanie pneumatík 

Servis výfukov
Výmena výfukových komponentov, 
katalyzátorov a lambda sond s dielmi 
v kvalite pre prvovýbavu 

Pre potreby vášho vozidla 

Váš Bosch Car Service



Bosch Mobility Assistance 
pomoc na cestách

Oprava vozidla so zachovaním 
záruky výrobcu vozidla

Spĺňame predpoklady nariadenia Komisie EÚ pre 
vykonávanie údržby a opráv Vášho vozidla pri súčasnom 
zachovaní záruky výrobcu:

Údržba a opravy, ktoré neohrozia záručné podmienky 
vášho vozidla 

 f Vďaka špičkovým testovacím zariadeniam 
a softvéru ESI[tronic] spoločnosti Bosch 
vykonávame rýchlu a odbornú údržbu a opravy 
vozidiel v súlade so špecifikáciami výrobcov

Vymieňané diely v kvalite prvovýbavy
 f V Bosch Car Service používame kvalitné diely, ktoré 

zodpovedajú pôvodnej špecifikácii pre prvovýbavu
 f Opravy všetkých značiek a modelov podľa 

štandardov výrobcov
 f Nasadenie vyškolených technikov a najmodernejšej 

diagnostickej techniky
 f Používanie originálnych dielov Bosch

Pre všetkých klientov servisnej siete Bosch Car Service 
je v spolupráci s ASA k dispozícii nepretržitá asistenčná 
služba.

Dispečink ASA na linke +421 2 492 05 966
Pomoc v prípade nepojazdnosti 24 hodín denne, 
365 dní v roku

Oprava na mieste
Bezplatné spojazdnenie vozidla

Odťahová služba
Pokiaľ nie je možné spojazdniť vozidlo na mieste, 
zariadime bezplatný odťah

Náhradné vozidlo
Zapožičanie náhradného vozidla počas opravy až na 3 dni

Pokračovanie v ceste alebo návrat domov 
Cestovný lístok/letenka pre vodiča a posádku vozidla 
do overeného cieľa cesty alebo trvalého bydliska

Zabezpečenie náhradného ubytovania
Náhradné ubytovanie pre posádku vozidla počas 
opravy vozidla (max. 3 noci)

Privezenie opraveného vozidla
Úhrada cestovných nákladov pre opravené vozidlo

Prevoz neopraviteľného vozidla do SR, 
prípadne jeho likvidácia 
V prípade neopraviteľnosti vozidla v zahraničí 
prevoz vozidla do autoservisu Bosch Car Service 
alebo autorizovaného servisu najbližšie bydlisku 
používateľa v SR, prípadne zošrotovanie vozidla 
v zahraničí v prípade 
neekonomickosti 
nákladov na opravu

Platia jednoduché pravidlá

•  Každý zákazník má právo nechať si vykonať všetky platené 

úkony (opravy, údržba atď.) v autoservise siete Bosch Car 

Service podľa svojej voľby bez toho, aby tým prišiel o záruku 

výrobcu. 

•  Bezplatné úkony vykonávané v rámci záruky, ručenia, zvolávania 

atď. musia byť vykonané 

zmluvným servisom výrobcu.

GVO

Bosch Car Service Asistent

Naša nová aplikácia pre mobilné zariadenia Android 
a iOS Bosch Car Service Asistent vám pomôže rýchlo 
a spoľahlivo vyhľadať najbližší autoservis siete Bosch 
Car Service na celom území Českej a Slovenskej 
republiky a dohodnúť si termín opravy vášho vozidla.

Aplikáciu sťahujte tu:

Bosch Car 
Service

Bosch Mobility Assistance
Vaša pomoc na cestách

www.boschcarservice.sk

Dohovorte si u vášho Bosch Car Service


