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Подарунок при покупці сканерів KTS
Механіка акції – загальна інформація та запис на тренінг
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 Терміни проведення акції: 01 квітня 2021 – 30 вересня 2021.

Цільова аудиторія: покупці діагностичних сканерів KTS 560, KTS 590, KTS 350 и 

KTS 250 в період акції.

 Для запису на тренінг участнику необхідно заповнити форму за посиланням

 У формі потрібно вказати промокод KTS_2021, ІПН компанії та обрану дату участі у 

тренінгу. Розклад тренінгів доступний за посиланням. 

 Для підтвердження запису необхідно надати скан документів про придбання сканера KTS 

(на вимогу адміністратора Навчального Центру)

 Запис відкритий в період дії акції (з 1 квітня по 30 вересня).

https://www.boschaftermarket.com/ua/uk/contact/
https://www.boschaftermarket.com/xrm/media/images/country_specific/uk/service_training_4/course_plan_2021_ua.pdf
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Подарунок при покупці сканерів KTS
Механіка акції– підписка на Repair Hotline

3

 Для активації підписки Repair Hotline учаснику необхідно відправити заявку на пошту

Hotline_AA@ua.bosch.com

 В заявці необхідно вказати промокод KTS_2021, ІПН компанії, назву компанії та телефон компанії для 

зворотного зв'язку. До заявки треба прикласти скан документів про придбання сканера KTS

 Період дії підписки Repair Hotline – 3 календарних місяці з моменту отримання листа про активацію

підписки

 Підписка Repair Hotline дозволяє учаснику отримати необмежену кількість технічних консультацій з 

ремонту та обслуговування автомобілів в період дії підписки

 Учасник може отримати консультацію двома способами:

– За телефоном гарячої лінії +38 0800 503 303

– Поштою Hotline_AA@ua.bosch.com

 1 учасник може отримати підписку Repair Hotline 1 раз протягом дії акції.

 Після закінчення підписки Repair Hotline учасник може придбати річну підписку у дилерів Bosch

mailto:Hotline_AA@ua.bosch.com
mailto:Hotline_AA@ua.bosch.com
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Тренінг ПЗ ESI[tronic]. Застосування сканерів Bosch

Більш детальна інформація доступна за посиланням

https://www.boschaftermarket.com/xrm/media/images/country_specific/uk/service_training_4/technical_service_catalog_2021_ua.pdf
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Bosch Repair Hotline

Консультації

 Підбір запасних частин Bosch

 Діагностика автомобілів

 Ремонт автомобілів

 Технічна інформація – інструкції, електричні схеми,

дані для технічного обслуговування та багато іншого.

Якщо Вам необхідна підтримка щодо 

вирішення технічної проблеми під час 

виконання операцій з технічного

обслуговування або ремонту автомобіля, 

або Вам просто необхідно отримати 

експертну оцінку, якій Ви можете довіряти, 

зверніться до наших експертів служби 

Hotline.

Наші фахівці запропонують швидкі та 

компетентні рішення для широкого 

розмаїття автомобільних брендів та

систем.

Контакти:

Hotline_AA@ua.bosch.com
+38 0800 503 303

пн-чт 9:00-18:00 (GMT+2)

пт 9:00-15:00 (GMT+2)

mailto:Hotline_AA@ua.bosch.com
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Bosch Repair Hotline

Вигода для Вас та Ваших клієнтів

• Експерти Hotline використовують у своїй роботі велику 

інформаційно-діагностичну базу ESI[tronic], включаючи EBR 

(1 млн. перевірених рішень для СТО), а також офіційні дані 

від автовиробників

• Фахівці Repair Hotline обробляють понад 2000 запитів

протягом року

• Середня швидкість обробки одного звернення — 40 хвилин

• Економія часу персоналу — швидкий пошук потрібної

інформації

• Достовірна інформація від Bosch, перевірена компетентними 

фахівцями технічної служби



AA/SMS18-EU | 2021-02-25

© Robert Bosch GmbH 2021. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
7

Bosch Repair Hotline

Як це працює?

1. Напишіть нам на e-mail Hotline_AA@ua.bosch.com або зателефонуйте за виділеним

номером гарячої лінії +38 0800 503 303

2. Опишіть проблему (обов'язково вкажіть Ваш номер підписки ESI[tronic] для 

ідентифікації)

3. Чекайте на відповідь. Інженери технічної підтримки Bosch обов'язково нададуть вам  

відповідь.

3

Visual Connect

Для вирішення більш складних завдань компанія 

Bosch розробила додаток Visual Connect. Якщо 

ви не можете описати свою проблему 

телефоном, покажіть її спеціалісту служби

підтримки за допомогою відеодзвінка. Просто і

швидко.

кроки

Контакты:

Hotline_AA@ua.bosch.com

+38 0800 503 303

пн-чт 9:00-18:00 (GMT+2)

пт 9:00-15:00 (GMT+2)

mailto:Hotline_AA@ua.bosch.com


boschaftermarket.com

Бажаємо успішних продажів!

https://www.boschaftermarket.com/ua/uk/index

