
Word Bosch Brake Specialist  
en geniet tal van voordelen



Tegenwoordig wordt het steeds 
belangrijker om op elk moment 
goed op de hoogte te zijn van 
alle nieuwste ontwikkelingen in 
de autotechniek. De laatste jaren 
zijn ook moderne remsystemen 
grondig veranderd. Daarom is 
een opfrissing en bijscholing van 
het huidige kennisniveau dan 
ook noodzakelijk. Dankzij Bosch 
Brake Specialist frist u uw bestaande kennis op, bent u helemaal mee met 
de allerlaatste ontwikkelingen en kan u rekenen op extra support voor een 
vlekkeloze installatie van Bosch-remonderdelen, waardoor u eventuele 
problemen en tijdverlies tot een minimum kan beperken. Bovendien zorgt 
Bosch voor een soepele garantie-afhandeling wanneer u als Bosch Brake 
Specialist remonderdelen terugstuurt naar uw grossier. Tot slot bezorgt Bosch 
u ook een pakket met marketingmateriaal om uw nieuw verworven expertise 
aan uw klanten kenbaar te maken. 

 Training 
Dankzij de keuze voor een live online 
training kan u in alle veiligheid en 
zonder tijdverlies deelnemen. De 
ervaren trainers van Bosch leggen 
tijdens de sessie de focus op een 
goede technische kennis omtrent 
remmen. Zo vergroot u uw kennis en 
beheerst u alle nieuwe ontwikkelingen 
in verband met remmen. Ook is er 
aandacht voor het herkennen van 
typische montageproblemen en 
externe oorzaken die kunnen leiden 
tot een slecht functioneren van het 
remsysteem, dit aan de hand van een 
reeks praktijkvoorbeelden. Aan het 
eind van de interactieve training  
zal u deelnemen aan een test om Bosch 
Brake Specialist te kunnen worden. 
Na het afleggen van een succesvolle 
test, mag u zich officieel Bosch Brake 
Specialist noemen en krijgt u toegang 
tot een aantal exclusieve voordelen.

Waarom  
deelnemen aan 
Bosch Brake 
Specialist?

Bosch Brake Specialist  
in detail



Als Bosch Brake Specialist kan u, dankzij uw goede technische kennis 
en inzichten uit de training, een deskundige inschatting maken over de 
eventuele problemen met remonderdelen. U past immers de correcte 
installatieprocedures toe, kent de typische aandachtspunten, gebruikt de 
juiste tools en voert nauwkeurige metingen uit. Bosch garandeert u een 
soepele garantie-afhandeling van het door u geretourneerde onderdeel via 
uw grossier. Door middel van een specifieke sticker die u op de retourdoos 
van het remonderdeel plakt, herkent uw grossier meteen dat dit onderdeel 
met voorrang behandeld dient te worden.

Als vooraanstaande aanbieder van 
complete autosysteemtechniek kan 
Bosch ondertussen bouwen op meer 
dan 130 jaar ervaring. Dankzij al 
deze opgebouwde kennis is Bosch 
dé partner bij uitstek voor een 
vakkundige technische ondersteuning. 
Bij technische problemen is de 
Bosch Technical Hotline het eerste 
aanspreekpunt voor aangesloten 
autobedrijven. Monteurs die Bosch 
Brake Specialist worden, krijgen een 
bijkomende service aangeboden. 
Zo kan er in bijzondere gevallen, 
op aangeven van de experts van de hotline, een ‘Bosch Flying Doctor’ 
worden ingeschakeld die ter plaatse komt voor het oplossen van complexe 
problemen tijdens de installatie van remonderdelen. 

Wanneer u een Bosch Brake Specialist bent, helpt Bosch uw autobedrijf om 
dit kenbaar te maken aan uw klanten via verschillende marketing-uitingen. 

U ontvangt van Bosch o.a. :
• Een Bosch Brake Specialist  

certificaat
• Een mooi uithangbord dat u kan  

ophangen in de werkplaats
• Online communicatiemateriaal voor  

uw website en uw sociale media 
• Een door u te personaliseren  

persbericht
• Posters en brochures over remmen  

van Bosch
• Stickers voor deuren en/of ramen
• Spiegelhangers om aan de klant  

duidelijk te maken dat er  
remonderdelen van Bosch  
gemonteerd werden

Soepele garantie-afhandeling

Technische ondersteuning

4 Marketingpakket

Daarnaast ontvangt u ook nog:
• Een unieke Bosch Brake 

Specialist jas
• Een paar werkhandschoenen
• Een kortingsbon voor de 

aankoop van must-have 
gereedschap voor werken aan 
remmen



De eerste live online trainingen worden georganiseerd vanaf 
februari 2021.

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt: wees er snel bij!

De training is toegankelijk voor alle autobedrijven die in het 
bezit zijn van een Bosch KTS-diagnose-tester (minimale 
uitvoering KTS 590) en een abonnement op ESI[tronic] 2.0  
of bereid zijn tot de aanschaf ervan.

U wilt zich inschrijven of bent op zoek naar meer informatie? 
Contacteer uw grossier, uw Bosch-contactpersoon,  
of mail naar brake.specialist@nl.bosch.com.

Praktisch:

Contact 

Robert Bosch BV 

Hanzeweg 31 

3771 NG Barneveld 

www.boschaftermarket.com


