
Váš partner pro autorizované opravy komponentů Bosch vznětových motorů Certifikát kvality pro autorizované opravy komponentů Bosch vznětových motorů

Bosch QualityScan
Certifikát kvality pro 
autorizované opravy 
komponentů vznětových 
motorů 

Bezplatná

aplikace

Bosch QualityScan je součástí našeho příslibu kvality
 f Použití certifikovaných zkušebních zařízení 

a speciálních opravárenských a zkušebních postupů 
autorizovaných společností Bosch

 f Použití originálních zkušebních dat a originálních 
náhradních dílů Bosch 

 f Záruka na provedené opravárenské práce
 f Společností Bosch komplexně vyškolení zaměstnanci

Promluvte si s námi
Rádi vám poradíme s případnými dotazy týkajícími 
se Bosch QualityScan a s autorizovanými opravami 
komponentů Bosch u vznětových motorů
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Bosch QualityScan
Stáhněte si aplikaci nebo navštivte webové stránky

Nebo navštivte internetovou stránku Bosch QualityScan:
http://qualityscan.bosch-automotive.com

1. Naskenujte QR kód
2. Stáhněte si aplikaci
3. Prohlédněte si data komponentu

Zde získáte zdarma aplikaci Bosch QualityScan:

qualityscan.bosch-automotive.com qualityscan.bosch-automotive.com

Vaši partneři pro diesel:

Kompletní seznam partnerů naleznete na 
www.bosch.cz a www.bosch.sk 



Bezpečnost, na kterou se můžete spolehnout

Na internetové stránce Bosch QualityScan si můžete rychle a přehledně 
zobrazit data komponentu po zadání identifikátoru opravy

Váš specialista pro diesel spojí naskenovaný kód komponentu s výsledkem zkoušky

 f Přehledné zobrazení dat komponentu, jako 
např. identifikátor opravy, datum opravy, 
identifikace IMA nebo kontaktní informace 
o autorizovaném specialistovi pro diesel, který 
opravu provedl.

 f Bezpečně zjistíte kvalitu opravy provedenou 
dle předpisů a specifikací Bosch.

Výhody na první pohled
S Bosch QualityScan máte možnost jednoduše si prověřit 
kvalitu opravy u vstřikovačů a vstřikovacích čerpadel 
od společnosti Bosch. V online databance jsou uloženy 
pouze komponenty, které prošly přísnou kontrolou kvality 
v souladu se specifikacemi Bosch.

Stáhněte si tuto bezplatnou aplikaci Bosch QualityScan 
v Apple Store nebo v Google Play Store a nainstalujte 
ji. Naskenujte si potom kód na štítku a zobrazí se vám 
rozsáhlé informace o komponentu.

Alternativně obdržíte data opravovaného komponentu 
po zadání identifikátoru opravy na internetové stránce 
Bosch QualityScan. 

Kvalita je naší nejvyšší prioritou. Proto jsou 
vstřikovače pro Common Rail a vstřikovací čerpadla Bosch, 
které byly opraveny u autorizovaného specialisty Bosch 
diesel, označeny speciálním certifikátem kvality. 
Označení je provedeno na vstřikovačích Common 
Rail (CRI) a na vstřikovacích čerpadlech pro Common 
Rail (CP) pomocí speciální nálepky identifikátoru opravy 
nebo pomocí upevněného klipu s identifikátorem opravy 
u Common Rail pro užitková vozidla (CRIN).

Kvalita oprav u společnosti Bosch znamená použití:
 f certifikovaných zkušebních zařízení
 f speciálních metod oprav a testování
 f originálních zkušebních dat a náhradních dílů Bosch

Bosch QualityScan
Transparentní dokumentace s nejvyšší 
kvalitou oprav pro diesel

Sami uvidíte
Naskenujte identifikátor opravy na komponentu pro 
diesel pomocí aplikace Bosch QualityScan nebo 
navštivte internetovou stránku Bosch QualityScan

Rozsáhlé informacíe o vašich opravárenských zakázkách

Pomocí aplikace Bosch QualityScan naskenuejte kód a získáte data komponentu


