
KTS 560 & KTS 590  
Saugių duomenų sprendimai

Brangus, [merge-workshop-name],
kadangi esate vertinamas „Bosch“ KTS ir „ESI[tronic]“ klientas, noriu jus 
informuoti apie naujausius transporto priemonių diagnostikos saugumo 
pokyčius, netrukus galinčius turėti nepageidaujamos įtakos jūsų verslui arba 
jau turinčius jam įtakos. Transporto priemonių gamintojai turi padidinti savo 
transporto priemonių saugumą ir apsaugoti jas nuo kibernetinių išpuolių. Viena iniciatyvų, kurias transporto priemonių 
gamintojai taiko šiuo tikslu, yra saugių duomenų vartai (angl. secure gateway arba SGW).

Dėl šių saugių duomenų vartų kai kuriose transporto priemonėse apribota prieiga prie diagnostikos funkcijų. Per šiuos 
saugius duomenų vartus diagnostikos funkcijų nepasieksite, jei neturėsite tinkamos prie interneto prijungtos trans-
porto priemonių ryšio sąsajos (VCI) ir galiojančios atitinkamo transporto priemonių gamintojo registracijos. Saugūs 
duomenų vartai leis nuskaityti transporto priemonių, kuriuose jie įdiegti, duomenis, bet neleis nieko keisti (ištrinti 
klaidas ir t. t.).

Kai kurie transporto priemonių gamintojai saugius duomenų vartus pradėjo naudoti jau nuo 2017 m., o 
remiantis REGLAMENTU (ES) 2018/858, nuo 2020 m. rugsėjo prieigos prie transporto priemonės duomenų 
apsauga yra privaloma visoms naujo tipo transporto priemonėms, kurias transporto priemonių gamintojai siūlo ES 
rinkoje.

Gera žinia ta, kad „Bosch“ siūlo sprendimą, kaip pasiekti transporto priemonės duomenis per daugelį iš šių 
saugių duomenų vartų. Mūsų VCI įranga KTS 560 ir KTS 590 geba atrakinti šiuos tinklų sietuvus. Ši įranga turi 
ir kitų privalumų, naudingų jūsų verslui. Apie tai rasite antrame šio dokumento puslapyje. 

Kadangi esate „Bosch“ KTS klientas, siūlome galimybę pasikeisti turimą KTS įrangą į KTS 560 arba KTS 
590. Norėdami paskatinti, Jums grąžinsime atitinkamai 400 €* ar 800 €*. 

Išsami informacija, kam šis pasiūlymas taikomas ir kaip pateikti prašymą, išdėstyta tolesniuose puslapiuose.

Pagarbiai,
Tomas Bucinskas
Country Sales Manager

*be PVM

Atminkite, kad naująjį „KTS 560“ ar „KTS 590“ turėsite įsigyti iki 2020 m. Gruodžio 31 d. Ir pateikti 
pinigų grąžinimo kuponą iki 2021 m. Sausio 29 d.

[merge-workshop-name]
[merge-street]
[merge-zip] & [merge-city]
[merge-country]

€800*  
grąžinimas už KTS 590

€400*  
grąžinimas už KTS 560



Tiek Bosch KTS 560, tiek KTS 590 yra tinkami 
VCI, leidžiantys servisui pasiekti duomenis 
per šiuos saugius duomenų vartus.
Pasiekus transporto priemonės duomenis 
per SGW galima išnaudoti visas „ESI[tronic]“ 
galimybes. Pavyzdžiui, techninės priežiūros 
intervalo nustatymus, ADAS kalibravimą ir kt.
Techninės KTS 560 ir KTS 590 architektūra 
labai panaši į mūsų gaminamas VCI, kurias 
naudoja transporto priemonių gamintojai, 
todėl su šia įranga gausite visas naujausias 
technines galimybes. Kadangi šios funkcijos 
susijusios su saugumu, labai svarbu, 
kad diagnostikos paslaugų teikėjas būtų 
patikimas partneris ir būtų žinoma, jog jis 
laikosi visų saugumo ir duomenų reglamentų 
taisyklių ir nuostatų.
 

Turint KTS 560 arba KTS 590 nebereikia pirkti 
transporto priemonių gamintojo diagnostikos 
aparatinės įrangos. Šie KTS blokai suteikia 
galimybę diagnostikos darbams naudoti 
transporto priemonių gamintojo programinę 
įrangą*, neįsigyjant visų reikiamų transporto 
priemonių gamintojų VCI.

Kai kurie transporto priemonių gamintojai 
naudoja naują eternetu pagrįstą 
diagnostikos sąsają, vadinamą DoIP. Jos 
privalumas – iki 200 kartų spartesnis 
duomenų perdavimas, palyginti su 
ankstesnėmis technologijomis, kurios 
daugiausia buvo naudojamos valdymo 
blokui programuoti. Tikėtina, kad ateityje 
transporto priemonių gamintojai naudos 
DoIP ir įprastai transporto priemonių 
diagnostikai. „Bosch“ įranga KTS 560 ir 
KTS 590 buvo pirmieji nepriklausomos 
atsarginių dalių rinkos gaminiai, palaikantys 
ir DoIP, ir įprastas transporto priemonių 
diagnostikos sąsajas.
Jums net nereikės sukti galvos, kada KTS 
turi naudoti DoIP. Tiesiog prijunkite KTS 
įrangą ir leiskite jai pačiai nuspręsti, ar reikia 
naudoti DoIP. Nereikia jokios papildomos 
aparatinės įrangos ar laidų.

CAN FD sistema yra 10 kartų spartesnė 
už klasikinę CAN sistemą. Automobilyje 
ji naudojama itin sparčiam duomenų 
apsikeitimui.
„Bosch“ įranga KTS 560 ir KTS 590 palaiko 
ir CAN FD, ir įprastas transporto priemonių 
diagnostikos sąsajas.
Jums net nereikės sukti galvos, kada KTS 
turi naudoti CAN FD. Tiesiog prijunkite 
KTS įrangą ir leiskite jai pačiai nuspręsti, ar 
naudoti CAN FD.

Su SGW

VM programinė įranga 
„Plug & Play“

Su DoIPSu CAN FD

Norint naudotis internetiniais transporto priemonių 
gamintojų portalais būtina turėti tokį ryšio modulį 
kaip KTS 560 arba KTS 590 su SAE J2534 standarto 
„PassThru“ sąsaja. Naudojant „Bosch“ „PassThru“ 
programinę įrangą kartu su atitinkamo transporto 
priemonių gamintojo* programine įranga įmanoma 
diagnostikai nepriklausomuose servisuose panaudoti 
originalią gamintojo informaciją.
Palaiko 30 markių transporto priemonių gamintojų 
programinę įrangą („Audi“, „Bentley“, „BMW“, „Bugatti“, 
„Buick“, „Cadillac“, „Chevrolet“, „Citroën“, „Ford“, 
„Hyundai“, „Jaguar“, „Kia“, „Lamborghini“, „Land 
Rover“, „Lexus“, „Mazda“, „Mercedes-Benz“, „Mini“, 
„Nissan“, „Opel“ / „Vauxhall“, „Peugeot“, „Renault“, 
„Saab“, „Seat“, „Smart“, „Suzuki“, „Škoda“, „Toyota“, 
„VW“ ir „Volvo“).
Įtraukti ir naujausi pasikeitimai, pavyzdžiui, 
sąsajos standartas J2534-2 (dviejų linijų duomenų 
apsikeitimas) tokioms markėms kaip „Ford“ ir „Volvo“.

Su PassThru

Servisų klientai kelia aukštus 
reikalavimus. Todėl jei transporto 
priemonė sugenda, gedimą diagnozuoti 
reikia greitai, tiksliai ir nebrangiai. 
Kadangi transporto priemonių sistemos 
ir jų komponentai gaminami vis 
sudėtingesni ir jų vis daugėja, remontą 
ar techninės priežiūros darbus servisas 
atliks greitai ir veiksmingai, jei naudos 
„Bosch“ transporto priemonių analizės 
technologiją. Ši galimybė integruota į 
KTS 560 ir KTS 590.
KTS 560 integruotas vieno kanalo 
multimetras.
KTS 590 integruotas dviejų kanalų 
multimetras ir osciloskopas.

Integruota matavimo 
technologija

KTS 560 & KTS 590
Savybės, privalumai ir pranašumai





Pinigų grąžinimo kuponas

Serviso pavadinimas:

ESI numeris:

Platintojo, iš kurio įsigijote naująją KTS įrangą, pavadinimas:

▶ €400 už KTS 560             ▶ €800 už KTS 590

Kaip pateikti 
prašymą 

susigrąžinti
pinigus 

1.5.

2.

3.

4.

Įsigykite KTS 560 arba 
KTS 590 iš „Bosch“ 

platintojo.

Išmoką gausite iš „Bosch“ 
platintojo, iš kurio įsigijote 
naująją KTS įrangą, kai jis 

perduos jūsų prašymą „Bosch“.

Pateikite diagnostikos ESI 
užklausą naudodami naująją 

įrangą KTS 560 arba KTS 590
(daugiau informacijos 

pateikiama
paskutiniame puslapyje).

Atspausdinkite el. laišką, kurį gausite iš 
„Bosch“ techninio palaikymo komandos 

kaip atsakymą į ESI užklausą.

Iškirpkite ir užpildykite žemiau 
esantį kuponą, pridėkite jį prie 
atspausdinto el. laiško ir viską 

pateikite „Bosch“ platintojui, 
iš kurio įsigijote naująją KTS 

įrangą, paprašydami grąžinti 
nurodytas išlaidas.

Pinigų grąžinimo prašymo data ir parašas.
Aš sutinku su akcijos taisyklėmis ir nuostatomis:

Pažymėkite tinkamą langelį:

[merge-workshop-name]

[merge-esi-customer]



 Pinigų grąžinimo dėl saugos vartų (SGW) akcijos (toliau – Akcija) sąlygos
1. Dalyvaudami Akcijoje dalyviai sutinka laikytis šių 
sąlygų ir visos šiame dokumente esančios informaci-
jos ar instrukcijų. 
2. Akcijos rengėjas yra Robert Bosch Oy, Robert 
Huberin tie 16, 01510 Vantaa, FI01064323 (toliau – 
Akcijos rengėjas). 
3. Akcijos rengėjo ar bet kurios kitos „Bosch“ įmonių 
grupės įmonės (įskaitant „BSH Home Appliances 
Limited“) darbuotojai ir jų šeimos nariai, „Bosch“ 
atstovai, įgaliotieji pardavėjai ar jų darbuotojai arba 
bet kuris asmuo, dėl profesinės veiklos susijęs su šia 
veikla (arba jų šeimos nariai ar namiškiai), Akcijoje 
dalyvauti negali. 

Kaip dalyvauti Akcijoje 
4. Akcija prasidės 2020 m. rugsėjo 1 d. 00.01 val. 
(GMT) ir baigsis 2020 m. gruodžio 31 d. 23.59 val. 
(GMT) (toliau – Pirkimo laikotarpis). 
5. Akcijoje gali dalyvauti nepriklausomi automobilių 
servisai Lietuva, gavę asmeninį pinigų grąžinimo 
kuponą tiesiai iš Akcijos rengėjo (toliau –Tinkami dal-
yviai). Šioje Akcijoje dalyvauti negalėsite, jei priklau-
sote nacionaliniam franšizės tinklui, esate patruliai, 
technikos mokymo įstaiga ar platintojų grupė. 
6. Norėdamas dalyvauti šioje Akcijoje Tinkamas 
dalyvis Akcijos laikotarpiu turi įsigyti naują (t. y. 
nenaudotą, ne iš vitrinos ir ne atnaujintą) „Bosch“ 
įrangą KTS 560 (prekės kodas 0684400560) arba 
KTS 590 (prekės kodas 0684400590) (toliau – 
Akcijos produktas) iš Akcijoje dalyvaujančio „Bosch“ 
didmenininko. Tada Tinkami dalyviai per trisdešimt 
(30) dienų nuo Akcijos produkto įsigijimo dalyvau-
jančiam „Bosch“ platintojui, iš kurio įsigijo Akcijos 
produktą, turi pateikti užpildytą asmeninį pinigų 
grąžinimo kuponą ir atspausdintą el. laišką, gautą 
iš Akcijos rengėjo kaip atsakymą į diagnostikos ESI 

užklausą, kurią Dalyvis turėjo pateikti naudodamas 
Akcijos produktą.
7. Prašymai gali būti pateikiami tik 30 (trisdešimt) 
dienų nuo įsigijimo datos, kitaip sakant, įsigijus 
produktą 2020 m. gruodžio 31 d. vėliausias prašymo 
pateikimo laikas yra 2021 m. sausio 29 d. 23.59 val. 
(GMT) (toliau – Pabaigos data). Prašymai, gauti po 
Pabaigos datos, nebus tenkinami. Kad nekiltų abe-
jonių, pirkimo diena skaičiuojama kaip pirmoji diena.
8. Ne iki galo užpildyti arba sugadinti prašymai 
bus laikomi negaliojančiais. Akcijos rengėjas 
neprisiima atsakomybės už prarastus, vėluojančius 
ar sugadintus duomenis, jei tai įvyktų susisiekiant ar 
perduodant prašymus.
9. Akcijos rengėjas pasilieka teisę savo nuožiūra 
anuliuoti prašymus, kurie, jo manymu, neatitinka šių 
Akcijos sąlygų.
10. Jei dalyvis, pateikęs prašymą, grąžina Akcijos 
produktą, dalyvaujantis pardavėjas turi pranešti 
apie tai Akcijos rengėjui ir pateiktas prašymas bus 
anuliuotas. Jei Akcijos išmoka jau sumokėta, Akcijos 
rengėjas paprašys Dalyvį šią sumą grąžinti.
11. Vienas Tinkamas dalyvis gali pateikti tik vieną 
prašymą.
12. „Bosch“ platintojas, iš kurio buvo įsigytas Akcijos 
produktas, išmokos gavėjui išrašys 400 € (jei įsigijo 
KTS 560) arba 800 € (jei įsigijo KTS 590) vertės 
kreditinę sąskaitą, neskaičiuojant PVM, o „Bosch“ 
platintojas atitinkamą kreditinę sąskaitą gaus iš Ak-
cijos rengėjo. Jei perkant Akcijos produktą pirmojoje 
sąskaitoje įtrauktas PVM, jis taip pat bus įtrauktas į 
kreditinę sąskaitą kaip priedas prie išmokos sumos. 

Bendrosios nuostatos 
13. Visais su Akcija susijusiais klausimais Akcijos 
rengėjo sprendimai yra galutiniai ir dėl jų neturi būti 

susirašinėjama ar diskutuojama. 
14. Vykstant Akcijai jos dalyviai turi būti visais atžvil-
giais sąžiningi su Akcijos rengėju. Akcijos rengėjas 
pasilieka teisę patikrinti visų dalyvių tinkamumą 
ir pašalinti dalyvį, jei yra pagrindo manyti, kad šis 
pažeidė kurią nors taisyklę, įskaitant (bet tuo neap-
siribojant) bet kokios Akcijos rengėjui pateiktos arba 
šio paprašytos informacijos klastojimą. 
15. Akcijos rengėjas pasilieka teisę bet kada be 
įspėjimo pakeisti arba nutraukti Akciją. Tačiau Akcijos 
rengėjas visomis išgalėmis stengsis sumažinti tokio 
pakeitimo ar nutraukimo poveikį, kad išvengtų nu-
sivylimo. Jei Akcija būtų nutraukta ar pakeista, apie 
tai Tinkamam dalyviui bus pranešta el.paštu arba 
bet kuriomis kitomis priemonėmis, kurias pasirinks 
organizatorius. 
16. Vienu metu negalima pasinaudoti ir šia, ir kitomis 
Akcijos rengėjo ar kitos „Bosch“ įmonių grupės 
įmonės rengiamomis akcijomis. 
17. Akcijos rengėjas neprisiima atsakomybės už 
mokesčius, susijusius su dovana. Visi mokestiniai 
įsipareigojimai, kylantys iš dovanos gavimo, bus 
dovanos gavėjo atsakomybė. 
18. Jei Tinkamas dalyvis pageidauja, kad informacija 
apie jį nebūtų naudojama Akcijoje arba jei jis to 
atsisakė, bet nori vėl dalyvauti, apie tai gali pranešti 
Akcijos rengėjui el. pašto adresu autotuotteet@
fi.bosch.com. 
19. Akcijos rengėjas jūsų pateiktus asmens 
duomenis tvarkys Akcijos tikslais, laikydamasis 
mūsų pristatymo įsipareigojimų. Akcijos rengėjas 
turi teisinį pagrindą tvarkyti jūsų asmens duomenis, 
nes toks tvarkymas atliekamas teisėtais mūsų verslo 
tikslais, susijusiais su Akcija ir pasirinktų produktų 
pristatymu. Jūsų asmens duomenų netvarkysime 
jokiais kitais tikslais, jei tam neturėsime teisinio 

pagrindo. Akcijos rengėjas jūsų asmens informaciją 
tvarko saugiai ir konfidencialiai, visada laikydamasis 
įstatymų, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos 
reglamentą (2016 m.) ir taikytinus Lietuva įstatymus. 
Niekada neatskleisime jūsų asmens informacijos 
trečiosioms šalims, nebent tam būtų teisinis pagrin-
das. Įstatymuose nurodytos jūsų teisės, susijusios 
su jūsų asmens informacija. Daugiau apie šias teises 
ir kaip Akcijos rengėjas laikosi įstatymų tvarkydamas 
jūsų asmens informaciją, skaitykite mūsų svetainėje, 
kuri kartais atnaujinama, kai teisiniai reikalavimai 
pasikeičia: http://lt.bosch-automotive.com/lt/lt/
aa_2/terms_of_use_lt/privacy_statement_16/priva-
tumas.html. 
20. Akcija vykdoma laikantis Lietuva įstatymų ir 
Vilnius teismai turi išimtinę jurisdikciją spręsti visus 
dėl Akcijos kylančius arba su ja susijusius ginčus ar 
ieškinius.

Diagnostikos ESI užklausos pateikimas

Spustelėkite mygtuką ESI Ticket, esantį Main menu

Sąlyga:: KTS yra prijungtas prie automobilio. Automobilis yra identifikuotas ESI sistemoje.

1. 2.

Pasirinkite Diagnosis/Repair  
ir du kartus spustelkite ties 
variklio valdymu

4.

Jei atidaromas šis 
dialogo langas, 
spustelėkite OK

5.

Sveikiname! ESI 
užklausa išsiųsta.

Norėdami uždaryti 
spustelėkite mygtuką 
Cancel

3.
Skiltyje Sender įrašykite šią informaciją:
įmonę, miestą, kontaktinį asmenį, el. pašto adresą, kliento numerį

Pasirinkite Installation and setup iš skilties Type of fault išskleidžiamojo 
meniu

Pasirinkite Help iš skilties Info išskleidžiamojo meniu
 
Langelyje Fault/problem įrašykite žodį Gatekeeper

Spustelėkite mygtuką Send ticket


