
Left side is 3 mm 
shorter

Dystrybutor oryginalnych produktów Bosch:

Więcej informacji na stronie:
www.swiecebosch.pl

Bosch: Twój partner w warsztacie.

Od ponad 125 lat innowacje Bosch utrzymują pojazdy  
w dobrej formie i zapewniają bezpieczeństwo przewozu 
pasażerów z punktu A do punktu B.

Dział Bosch Automotive Aftermarket przygotował  
dla warsztatów i handlu wyjątkową ofertę,  
na którą składają się: 
	efektywna diagnoza,
 innowacyjne wyposażenie warsztatów,
 szybka i niezawodna logistyka,
 największa na świecie oferta części zamiennych  
 - części nowe i regenerowane,
 koncepcje serwisowe dopasowane  
 do indywidualnych wymagań,
 kompleksowa oferta szkoleń,
 wsparcie sprzedaży i marketingu,
 kompetentna infolinia,
 dostępny przez całą dobę portal dla warsztatów,
 korzystne oferty leasingu wyposażenia  
 i oprogramowania warsztatowego,
 wiele innych usług, które pracują na Twój sukces.

Wykorzystanie wszystkich tych elementów zapewnia nie 
tylko dostęp do bogatej oferty idealnie dopasowanych 
części, ale także lepszą organizację czasu pracy i lepsze 
wyniki.

Nowoczesne i atrakcyjne.
Nowe opakowania.

Nowoczesne wzornictwo opakowań.
 Kolor opakowania zmieniony na niebieski koresponduje  
 z wyglądem materiałów promocyjnych Bosch.
 Biały pasek z widocznym logo łatwo odróżnia produkty  
 Bosch od konkurencji.
Duże zdjęcie produktu na opakowaniu.
 Łatwa identyfikacja produktu na podstawie zdjęcia.
Zawartość informacyjna opakowania.
 Instrukcja montażu oraz informacja o odległości pomiędzy  
 elektrodami i momencie dokręcania.
Kod QR.
 Szybki dostęp dla użytkownika poprzez sieć Internet  
 do dodatkowych informacji o produkcie.
Dostępne opakowania indywidualne, 
po cztery i po dziesięć sztuk.
 Praktyczne opakowania dla warsztatów i handlu.
Solidne i trwałe opakowanie.
 Skuteczna ochrona produktu w czasie transportu  
 i magazynowania.

Bez zmian w numeracji: 
Numery katalogowe oraz skrócone, zastosowania,  
formuły typu i kody EAN pozostają bez zmian.

Nowy program  
w nowym opakowaniu!
Świece zapłonowe Bosch.

Świec zapłonowych Bosch 
111 LAT
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W zależności od użytego stopu metali szlachetnych 
nowe świece Bosch noszą nazwy: 
 Bosch Platinum,
 Bosch Double-Platinum,
 Bosch Iridium,
 Bosch Double-Iridium,
 Bosch Silver.

Dla świec bez domieszki metali szlachetnych pozosta-
nie w użyciu nazwa Bosch (poprzednio były to świece 
Bosch Super oraz Bosch Super plus).

Zmiany w programie i nazwach
świec zapłonowych Bosch.

Najważniejsze świece 
zapłonowe w ofercie Bosch:

Każda świeca zapłonowa Bosch konstru-
owana jest z myślą o silniku, w którym będzie 
stosowana. Dopasowanie dotyczy nie tylko 
konstrukcji świecy ale również materiałów,  
z których jest ona wykonana. Różne stopy,  
z których wykonane są elektrody oferują  
różne charakterystyki pracy świecy, spełniając 
wymagania konkretnych silników.

Oferta świec zapło-
nowych Bosch - 
jakość oryginalnego 
wyposażenia pojaz-
dów dla rynku wtór-
nego. Świece zapło-
nowe o wysokiej 
skuteczności i nieza-
wodności. Na izola-
torze znajduje się 
inskrypcja w kolorze 
niebieskim.

Świece zapłonowe Bosch  
na wyposażeniu oryginalnym.

Twoje korzyści dzięki wiodącej 
technologii Bosch.

Alfa Romeo, Audi, Bajaj Auto, BMW, BYD, Changan, 
Chery, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Daewoo, Fiat, Ford, 
Geely, Haima, Holden, Honda, JAC, KTM, Lamborghini, 
Maruti Suzuki, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Opel, 
Peugeot, Piaggio, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Smart, 
SsangYong, Suzuki, Tata, Vauxhall, Volkswagen, Volvo, 
Weichai.

Jakość oryginalnego 
wyposażenia pojazdów.

  Numer 1 w branży wyposażenia 
oryginalnego w Europie.

Wysoki stopień  
pokrycia rynku.

 Odpowiednia świeca zapłonowa 
    dla prawie każdego silnika.

Innowacyjne stopy.

  Świece z niklem i itrem lub metalami 
szlachetnymi.

 Dłuższa żywotność i lepsze przenoszenie  
    energii zapłonu.

Optymalna geometria 
elektrod.

 Profilowana elektroda masowa, Pin-to-Pin,  
    kilka elektrod masowych.
 Doskonałe właściwości zapłonu.

Wytrzymałe mieszanki 
ceramiczne.

 Opracowane pod kątem wymagań  
    nowoczesnych silników.
 Optymalna odporność na przebicia 
    spowodowane wysokim napięciem.

Nowoczesna  
technologia zgrzewania 
laserowego.

 Najwyższa niezawodność i trwałość.

Rdzeń miedziany.
 Poprawia odprowadzanie ciepła.
 Oferuje ochronę przed przedwczesnym 
    zapłonem i zanieczyszczeniem sadzą.

Także do silników 
zasilanych gazem.

  Wszystkie świece zapłonowe przekonują 
doskonałymi parametrami zarówno przy 
zasilaniu benzyną, jak i gazem (CNG, LPG).

Innowacje z branży 
sportów motorowych.

 Rozwiązania stosowane w samochodach  
    wyścigowych są wykorzystywane w seryjnej  
    produkcji świec do samochodów osobowych.

Nr.  
skró-
cony

Typ Nr. kata-
logowy 
(opakowanie 
10 szt.)

Nr. katalo-
gowy
(opakowanie  
4 szt.)

NGK  
V-Line  
cross

+1 WR 7 DC+ 0242235663 0242235909 V-Line nr.2

+2 WR 7 LTC+ 0242235664 0242235910 V-Line nr.1

+3 WR 8 DC+ 0242229656 0242229880 V-Line nr.6

+4 WR 8 LTC+ 0242229658 0242229882 V-Line nr.21

+5 HR 7 DC+ 0242235661 0242235908 V-Line nr.7

+6 FR 8 DC+ 0242229659 0242229883 V-Line nr.35

+7 FR 7 LDC+ 0242235668 0242235914 V-Line nr.20

+8 FR 7 DC+ 0242235666 0242235912 V-Line nr.28

+9 FLR 8 LDCU+ 0242229654 0242229878 V-Line nr.23

+11 FR 7 DCX+ 0242235667 0242235913 V-Line nr.14

+12 WR 6 DC+ 0242240592 0242240849 V-Line nr.2

+13 FR 6 DC+ 0242240593 0242240850 V-Line nr.28

+18 HR 6 DC+ 0242240591 0242240848 V-Line nr.7

+19 FR 8 DCX+ 0242229660 0242229884 V-Line nr.33

+22 WR 8 DCX+ 0242229687 0242229885 -

+23 FGR 7 DQE+ 0242235748 0242235917 -

+24 FR 7 DPP+ 0242235749 0242235918 -

+38 FR 7 KPP 33 U+ 0242236544 0242235987 -

+39 HR 8 MCV+ 0242229785 0242229902 V-Line nr.25

+40 VR 8 SC+ 0242129510 0242129801 -

+41 YR 7 DC+ 0242135515 0242135802 -

+42 FR 8 SC+ 0242229797 0242229923 -

+45 FR 8 DPP 33+ 0242230500 0242229925 -

+46 HR 7 DCX+ 0242236560 0242235979 V-Line nr.7

+48 FGR 7 DQP+ 0242236562 0242235981 V-Line nr.30

+49 HR 7 KPP 33+ 0242236563 - -

+50 FR 7 KPP 33+ 0242236564 0242235982 -

+51 FR 7 HC+ 0242236565 0242235983 -

+52 FR 7 HPP 33+ 0242236566 0242235984 V-Line nr.34

+54 FR 6 KPP 33 X+ 0242240649 0242240860 -
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