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Bosch eXchange flexibiliza os critérios de devolução 
de cascos de motores de arranque e alternadores 
 
 
A divisão da Bosch Automotive Aftermarket acaba de lançar critérios novos e 
mais flexíveis para a devolução de cascos de motores de arranque e de 
alternadores. A partir de agora, o programa de troca Bosch eXchange aceitará 
todos os cascos enviados, à exceção do que seja considerado lixo, sempre e 
quando tenha sido realizada a compra de um produto equivalente no âmbito 
deste programa. Para a correta identificação, o casco deve ser devolvido na 
caixa original do produto eXchange (‘Back in Box’). 
 
O processo ‘Back in Box’ assegura, por um lado, a restituição de 100% do valor 
do depósito, e por outro, que o casco não se danifica no transporte, o que a 
acontecer inviabilizaria o pagamento do valor de depósito correspondente. 
 
Elevada qualidade com Bosch eXchange 
A gama de alternadores e motores de arranque da Bosch eXchange oferece às 
oficinas mecânicas um alternativa de grande qualidade para todas as 
reparações, tanto em veículos de passeia como comerciais. Estas peças são 
submetidas a testes nos quais se aplicam padrões de qualidade iguais aos 
utilizados nas peças originais, a diferença está no facto de serem sensivelmente 
mais económicas. Desta forma, as oficinas podem oferecer aos seus clientes 
alternativas de reparação baseadas no valor atual do veículo. 
 
Mais de 50 anos de experiência, remanufactura em série certificada e uma 
ampla gama  
A Bosch tem acumuladas várias décadas de experiência em remanufactura de 
peças automóveis. Desde há mais de 50 anos que a Bosch disponibiliza às 
oficinas alternadores e motores de arranque remanufacturados industrialmente. 
O processo de remanufacturação em série realiza-se nas fábricas certificadas da 
Bosch e cumpre com os mesmos padrões de qualidade que são aplicados aos 
componentes originais. Desta forma é possível conseguir a elevada qualidade e 
fiabilidade dos produtos Bosch eXchange. 
 
A Bosch proporciona às oficinas de veículos de passeio e comerciais uma ampla 
gama de alternadores e motores de arranque originais remanufacturados de 



 

 

 

   
    

vários fabricantes. Para conseguir responder às exigências das oficinas e dos 
seus clientes, esta gama vai aumentando periodicamente. 
Elevada cobertura de mercado, rapidez na disponibilidade dos productos e 
qualidade comprovada 
Com uma cobertura de mercado que ultrapassa os 90% nos mercados mais 
importantes, a gama da Bosch eXchange é adequada para quase todos os 
fabricantes de veículos. 
A rede internacional de venda e logística da Bosch permitir entregar de imediato 
as peças de troca que sejam solicitadas. A Bosch eXchange protege o meio 
ambiente e a poupança de recursos. Em comparação com a produção de peças 
novas, a remanufactura requer menos material e energia. 
Apenas os motores de arranque e alternadores que superam os intensos testes 
de qualidade da Bosch possuem o selo original da Bosch eXchange. 
 
O processo de remanufactura em vídeo 
A Bosch Automotive Aftermarket explica, através do vídeo disponível no link em 
baixo, o processo de remanufactura dos motores de arranque e alternadores do 
programa Bosch eXchange: https://www.youtube.com/watch?v=bPTaU6PFagM 
 
 
Contacto para imprensa: 
Joana Silva     Nathalia Pessôa   
TAYLOR      Responsável Comunicação Bosch  
Tel: 210 993 767    Tlm: 937 682 905 
joanasilva@taylor365.pt      nathalia.pessoa@pt.bosch.com   
  
 
A divisão Automotive Aftermarket (AA) fornece ao mercado de revenda e oficinas de todo o mundo uma 
gama completa de equipamentos de reparação e diagnóstico de oficina, para além de uma extensa gama 
de peças de substituição – peças novas ou reconstrução até soluções de pré-montagem para veículos de 
turismo ou industriais. O seu portefólio inclui produtos Bosch fabricados para primeira linha e para 
revenda, bem como para serviços desenvolvidos e fabricados pela Bosch. Os mais de 17.000 associados 
em 150 países e uma rede logística global asseguram que as 650.000 diferentes peças cheguem aos 
clientes no tempo acordado. Nas suas operações “Automotive Service Solutions”, a divisão AA dá 
formação técnica para afinação e reparação para oficinas e sistemas de diagnóstico. Além disso, a divisão 
é também responsável pela rede “Bosch Service”, a maior rede de oficinas independentes do mundo, com 
16.000 franchisados e mais de 1.000 parceiros “AutoCrew”. 
 
 
Mais informação online sobre Automotive Aftermarket disponível em: 
www.bosch-piezas-automovil.es e www.boschsolucionesparaeltaller.es  
Facebook: https://www.facebook.com/BoschAutomovil  
Twitter: https://twitter.com/Bosch_Automovil  
Youtube: https://www.youtube.com/user/BoschAutomovil  
 
 
O Grupo Bosch é líder no fornecimento de tecnologia e serviços. A empresa emprega mais de 403.000 
colaboradores em o mundo (a 31.12.2019), que contribuíram para gerar uma faturação de 77,9 mil 
milhões de euros em 2019. As operações do Grupo Bosch dividem-se em quatro áreas de negócio: 
Soluções de Mobilidade, Tecnologia Industrial, Bens de Consumo e Tecnologia de Energia e Edifícios. 
Líder em IoT, a Bosch oferece soluções inovadoras para casas e cidades inteligentes, mobilidade e 
indústria conectada. A empresa utiliza o seu conhecimento em tecnologia de sensores, software e 
serviços, bem como a sua própria cloud IoT para oferecer aos seus clientes soluções conectadas e em 
diversos domínios a partir de uma única fonte. O objetivo estratégico da Bosch é fornecer inovações para 
uma vida conectada. A Bosch melhora a qualidade de vida em todo o mundo com produtos e serviços 
inovadores e fascinantes. Desta forma, a empresa oferece mundialmente “Tecnologia para a Vida”. O 
Grupo Bosch é constituído pela Robert Bosch GmbH e cerca de 440 subsidiárias e empresas regionais, 

https://www.youtube.com/watch?v=bPTaU6PFagM
mailto:joanasilva@taylor365.pt
mailto:nathalia.pessoa@pt.bosch.com
http://www.bosch-piezas-automovil.es/
http://www.boschsolucionesparaeltaller.es/
https://www.facebook.com/BoschAutomovil
https://twitter.com/Bosch_Automovil
https://www.youtube.com/user/BoschAutomovil


 

 

 

   
    

presentes em 60 países. Incluindo os representantes de vendas e serviços, a rede mundial de 
desenvolvimento, produção e distribuição da Bosch está presente em quase todos os países. A sua força 
inovadora é a base para a continuidade do crescimento da empresa. Em 125 localizações em todo o 
mundo, a Bosch emprega 72.000 colaboradores em investigação e desenvolvimento.  
 
A empresa foi fundada em Estugarda no ano de 1886 por Robert Bosch (1861-1942) como uma “oficina 
de mecânica de precisão e eletricidade”. A estrutura acionista da Robert Bosch GmbH garante a 
autonomia empresarial do Grupo Bosch, tornando possível o planeamento a longo prazo e a realização de 
investimentos significativos para salvaguarda do seu futuro. 92 por cento das ações da Robert Bosch 
GmbH são detidas pela Fundação Robert Bosch, uma fundação beneficente. A maioria dos direitos de 
voto é detida pela Robert Bosch Industrieltreuhand KG, uma trust industrial a quem está cometida a 
gestão dos ativos empresariais. As restantes ações são detidas pela família Bosch e pela Robert Bosch 
GmbH. 
 
 
Mais informação online: 
www.bosch.com e www.bosch-press.com, http://twitter.com/BoschPresse. 
Facebook: www.facebook.com/BoschEspana 
Twitter: www.twitter.com/BoschEspana 
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