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Bosch QualityScan
Descărcaţi aplicaţia sau vizitaţi pagina noastră 

de internet

Bosch QualityScan  
Dovada calităţii pentru 
reparaţii autorizate de 
componente diesel 
Bosch

QualityScan face parte din promisiunea noastră de a:
 f utiliza echipamente de testare certificate şi metode 

de testare şi reparare specifice, autorizate de Bosch
 f utiliza date de testare originale şi piese originale 

Bosch
 f oferi garanţie pentru lucrările de reparaţii
 f asigura instruire Bosch cuprinzătoare pentru angajaţi

Discutaţi cu noi 
Vă vom răspunde la toate întrebările referitoare 

la Bosch QualityScan şi lucrările de reparaţii 

autorizate pentru toate componentele Bosch

Descărcaţi aplicaţia gratuită Bosch QualityScan:
apple.com/itunes pentru iOS sau play.google.com pentru 
Android 

1. Descărcaţi şi instalaţi aplicaţia

2. Scanaţi codul

3. Citiţi informaţiile desre produs

Aplicaţie 
gratuită



Siguranţă pe care vă puteţi baza

Pe pagina web Bosch QualityScan, după introducere ID-ului reparaţiei, puteţi 
vizualiza rapid datele componentei reparate 

Specialistul dumneavoastră diesel face legătura între codul scanat şi la rezultatul testării

Informaţii cuprinzătoare referitoare la comenzile dumneavoastră de reparaţii

Utilizaţi aplicaţia QualityScan Bosch pentru a scana codul şi a avea acces la datele 
componentei respective

 f Afişare clar structurată a datelor referitoare la 
componentă, cum ar fi ID-ul reparaţiei, data 
reparaţiei, codul IMA sau datele de contact ale 
specialistului diesel care a efectuat lucrarea 

 f Dumneavoastră şi clienţii dumneavoastră puteţi 
avea convingerea că au fost efectuate reparaţii de 
calitate în conformitate cu specificaţiile Bosch

Avantajele dumneavoastră pe scurt
Cu ajutorul QualityScan, calitatea lucrărilor de reparaţii 
pentru injectoare şi pompe de injecţie vă poate fi 
confirmată rapid şi uşor de către Bosch. În baza de date 
online sunt incluse doar componentele care au trecut 
cu succes testele stricte de calitate în conformitate cu 
specificaţiile Bosch.
Pentru a vă bucura de avantaje, descărcaţi aplicaţia 
gratuită QualityScan din Apple Store sau Goggle Play 
Store şi instalaţi-o; apoi scanaţi codul de pe etichetă sau 
clemă pentru a vizualiza date cuprinzătoare referitoare la 
componentă.

Puteţi accesa datele referitoare la componentă şi 
introducând ID-ul reparaţiei pe pagina de internet 
QualityScan.

Asigurarea unui nivel înalt de calitate este preocuparea 
noastră permanentă. De aceea, injectoarele common-rail 
şi pompele de injecţie reparate de specialistul diesel 
autorizat Bosch sunt marcate pentru a garanta calitatea 
reparaţiei. Pe injectoarele common-rail (CRI) şi pompele 
common-rail (CP) sunt aplicate etichete şi cleme cu 
numărul de indentificare al reparaţiei.  
Calitatea reparaţiilor Bosch implică:

 f Echipamente de testare certificate
 f Metode specifice de întreţinere şi testare
 f Date de testare originale şi piese originale Bosch

Bosch QualityScan
Documentaţie transparentă pentru o calitate 

excepţională a reparaţiilor diesel

Convingeţi-vă personal
Scanaţi ID-ul reparaţiei de pe componenta diesel 

cu ajutorul aplicaţiei Bosch QualityScan sau vizitaţi 

paginile de internet QualityScan


