Продуктова информация в
Интернет

Bosch Ви дава сигурност, базирана на опита

Компетентна информация за сервизите

При смяна на ламбда сонди можете изцяло да
разчитате на Бош:
 
Сигурност с качеството на оригиналното оборудване
 
Сигурност при избора на подходящата сонда

 Съвети

от практиката: Проверка и смяна на ламбда
сонди
 
Най-точният избор! Ламбда - сонди Bosch
 
Съвети от Бош: Правилна оценка и обслужване на
ламбда сондите
 
Съвети от Бош: Откриване и отстраняване на
неизправности в ламбда сондите
 
Съветите на Bosch: Систематично тестване на
ламбда - сондите
 
Продуктите на Bosch: По-дълъг пробег, по-малко гориво

Оптимално адаптирани към всеки модел
Всички ламбда сонди на Bosch пасват перфектно на
съответния модел автомобил.
 
Правилната сонда
 
Правилният кабел
 
Правилният щекер
За гарантирана сигурност и бърз и лесен монтаж.

Bosch ще ви достави най-подходящата ламбда сонда.

По-сигурни при смяна с програмата
от ламбда сонди на Bosch –
изобретателя на първата ламбда
сонда

Полезна информация за водачите
 Значението

на ламбда сондата за разхода на гориво,
опазването на околната среда и удоволствието от
шофирането
 
Предимствата на ламбда сондите на Bosch
 
Съвети за диагностиката и поддръжката на ламбда
сондите

1987PR5219 / 04 2016

Компетентност
за всички Bаши потребности

1 милиард ламбда сонди:
Опитът на изобретателя

www.bosch.bg

www.bosch.bg

Ламбда сонди 1976 – 2016:
Ноу-хау от изобретателя

Намираме вместо да търсим:
Лесно, бързо, сигурно

40 години, 1 милиард ламбда сонди,
предпочитаният избор в цял свят

Пълната програма само с един поглед

Лесен и бърз монтаж

Каталозите на Bosch и стандартните електронни медии
(Bosch ESI[tronic] и Tecdoc) предлагат:
 
Целенасочена диагностика на самия автомобил
 
Подредба според оригиналните номера на частите
 
Точна информация с пълни подробности за
приложенията

С Бош смяната на ламбда сонди е супер лесна:
 
Предварително смазана резба
 
„Plug & play“ – без допълнителна работа
 
Всичко пасва идеално – пълно обслужване на
клиентите

Ще получите пълния пакет продукти и услуги от
Вашия търговец

Пълен сервиз за Вашите клиенти

Възползвайте се от над 40-годишния опит в
производството на ламбда сонди. Откакто Бош
изобрети ламбда сондата през 1976, в заводите на
компанията са произведени над 1 милиард сензора.
Тези цифри нямат нужда от коментар – те изграждат
компетентността на Бош.

Надеждността се нарича Bosch
 
Голям дял в оригинално оборудване
за всички значими марки автомобили
 
Качество за първоначално вграждане за търговията
и сервизите

Като изобретател и производител с
опит от 1 милиард ламбда сонди, Бош
предлага най-обширната програма от
ламбда сонди – също и за дизелови
автомобили.

 Пестите време за път и пари
 Бърза доставка
 Компетентна консултация

Без дълго търсене и усилия: с Bosch
намирате лесно подходящата ламбда
сонда за всеки модел автомобил.

Пълна програма –
оптимално пазарно покритие

 Подходящите

ламбда сонди за най-разпространените
марки автомобили
 
Гарантирано качество за първоначално вграждане
 
Винаги последна дума на техниката
 
Лесният и бърз монтаж икономисва време и пари

Заедно градим доверие:
Доставяйте на клиентите си
висококачествените резервни
части от Bosch – дълготрайни,
пестящи гориво и екологични.

