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Бош Авто Сервіс — оптимальний вибірБош Авто Сервіс — оптимальний вибір
для власниківдля власників

пост-гарантійних авто.пост-гарантійних авто.  

Пропозиції,Пропозиції,
які неодмінно Вас зацікавлятьякі неодмінно Вас зацікавлять

Бош Авто Сервіс — це повний спектр сервісного обслуговування з використанням 
сучасних технологій від Bosch для автомобілів усіх марок.

Бош Авто Сервіс — це завжди кваліфікована діагностика та ремонт сучасних бензинових і 
дизельних систем впорскування та запалювання,  електрообладнання та електроніки, систем 
комфорту (паркпілоти, кондиціонери, круїз-контроль тощо), ходової частини автомобіля 
(ABS, ESP), а також проведення планового ТО професійно та без зайвих часових витрат.

Все, що потрібно вашому автомобілю

На запасні частини 
та послуги
в мережі СТО
Бош Авто Сервіс

Подарунковий сертифікат на 100 грн
від Бош Авто Сервіс



Досвідчені механіки Бош Авто Сервіс нагадують: підготувавшись до холодів завчасно, 
Ви знижуєте ризик аварійних ситуацій на зимовій дорозі
Зима — це складний період і для водія, 
і для машини. Особливу групу ризику 
становлять авто, які на початок зимового 
сезону вже мали певні недоліки. 

Ми рекомендуємо нашим клієнтам зважити 
на кілька головних моментів.

Завжди перевіряти стан електрообладнання 
та усіх блоків управління автомобіля (їх 
може бути до 60 шт.), а також гальмівні 
системи, системи комфорту та безпеки 
автомобіля (на Бош Авто Сервіс — за 
допомогою діагностичного приладу KTS). 
Сучасне авто здатне адаптуватися до 
незначних несправностей (засмічені 
інжектори та паливний фільтр тощо), а 
власник може не відчути недоліки в роботі. 
Однак професіонал зауважить навіть дрібні 
збої в роботі, щоб запобігти майбутнім 
проблемам.

Під час огляду паливної системи (зокрема 
в дизельних двигунах) особливу увагу слід 
звернути на чистку форсунок, паливний 
бак та на стан паливного фільтра.

Обслуговування гальмівної системи 
найкраще розпочати з перевірки стану 
гальмівних колодок, дисків та гальмівної 
рідини. Її слід змінювати раз на два роки 
або через кожні 60 тис. км. пробігу. 
Якщо автомобіль оснащений системами 
ABS і ESP (антиблокувальною системою 
гальмування та системою курсової 

стійкості), їх теж потрібно перевірити 
за допомогою діагностичного приладу 
KTS. Гальмівні диски можуть зноситися 
чи тріснути від перегріву, тому їх теж 
слід ретельно оглядати. На Бош Авто 
Сервіс стан гальмівної системи та 
підвіски перевіряють за допомогою лінії 
інструментального контролю SDL усього 
за 5-7 хвилин!

Стан заряду акумулятора (його ємність 
на холоді зменшується і утруднює  
запуск двигуна) та працездатність 
стартера, генератора наші механіки 
перевіряють за допомогою спеціального 
діагностичного пристрою BAT. Він оцінює 
стан акумулятора та його заряду в 
процентному співвідношенні, не піддаючи 
батарею «шоковому» розряду класичною 
навантажувальною вилкою.

Несправність системи запалювання легше 
попередити, ніж усунути. У нас систему 
запуску двигуна — акумулятор, стартер, 
рівень відносної компресії, роботу свічок 
запалення і розжарювання — спеціальний 
режим мотортестера FSA дозволяє 
перевірити за 20 секунд!

Щоб авто було достатньо стійким, а гума 
зношувалася не надто швидко, потрібно 
зробити перевірку кутів  встановлення 
коліс. А ще змінити покришки на 
спеціальному обладнанні для шиномонтажу 
та балансування.

Кліматична установка теж потребує 
догляду. Щоб нормально працювала пічка, 
слід прочистити або замінити салонний 
фільтр, оскільки від цього залежить 
температура повітря в салоні та робота 
цілої системи.

Бош Авто Сервіс надає унікальну 
послугу: налаштування фар, причому 
не лише класичних системи, а й зі 
системами освітлення, що автоматично 
підлаштовуються під зміну кута положення 
автомобіля.

І не забудьте про щітки склоочисника! 
Наш майстер-приймальник обов’язково 
перевіряє їхній стан. Дві поради: на 
зиму варто поставити спеціальні зимові 
«двірники», а також вчасно змінювати 
миючу рідину в омивачі скла.

З повагою,
старший механік Бош Авто Сервіс
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Комплексна перевірка готовності 
вашого авто до експлуатації в 
зимовий період

 перевірка рівня та щільності 
охолоджуючої рідини; 

 перевірка системи омивання лобового 
скла;

 перевірка системи енергопостачання 
(стартер, генератор, акумуляторна 
батарея);

 перевірка рівня, якості та інтервалу 
експлуатації моторного мастила;

 перевірка гальмівної рідини на вміст 
вологи;

 перевірка стану щіток склоочисника;

 перевірка систем освітлення, світлової 
та звукової сигналізацій;

 перевірка глибини профілю шин, огляд 
на пошкодження та зношеність;

 перевірка систем опалення/
кондиціонування повітря;

 зчитування кодів несправностей 
(діагностика блоків управління 
двигуна);

 повна діагностика ходової частини або 
огляд на підйомнику.

99,00 грн. з 
ПДВ

Перевірка стану та регулювання 
кутів установки світла фар*

*пропозиція дійсна з 15.10-15.12.12 р.

*попередня ціна - 70 грн. з ПДВ

30,00 грн. з 
ПДВ
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Цінова пропозиція на запасні частини Bosch для проведення планового ТО 

SKODA OCTAVIA
 2008 1,6

Рекомендована роздрібна 
ціна, грн. з ПДВ

Фільтр масляний                                                           62,89

Фільтр повітряний                                                188,07

Фільтр салону                                                       85,77

Фільтр паливний                                                   167,63

Ремінь ГРМ 215,55

Ремінь Полікліновий 137,90

Комплект Свічок Super Plus 176,44

Колодки передні к-т 641,67

Диск передній за 1шт. 474,33

HYUNDAI  TUCSON 
2004 2,0

Рекомендована роздрібна 
ціна, грн. з ПДВ

Фільтр масляний                                                           38,92

Фільтр повітряний                                                102,2

Фільтр салону                                                       116,28

Ремінь ГРМ 155,89

Ремінь Полікліновий 71,39

Комплект Свічок Super Plus 477,28

Колодки передні к-т                                  417,51

Диск передній за 1шт.                                  623,77

TOYOTA COROLLA
2003 1,6

Рекомендована роздрібна 
ціна, грн. з ПДВ

Фільтр масляний                                                           76,97

Фільтр повітряний                                                91,15

Фільтр салону                                                       67,48

Ремінь Полікліновий 161,37

Комплект Свічок Super Plus 88,80

Колодки передні к-т                                    440,39

Диск передній за 1шт.      539,17

TOYOTA CAMRY
2004  2,4

Рекомендована роздрібна 
ціна, грн. з ПДВ

Фільтр масляний                                                           47,63

Фільтр повітряний                                                121,76

Фільтр салону                                                       117,75

Комплект Свічок Super Plus 442,04

* Вартість робіт по заміні запасних частин для своєї марки авто  уточнюйте 
на найближчій станції Бош Авто Сервіс

роздрібна 
ПДВ
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Фільтри Bosch для всіх 
автомобільних систем
Фільтри — це «засоби 
гігієни» для автомобіля. 
Тож нехтувати ними лише 
тому, що їх регулярно 
змінюють, не слід: 
від якості фільтрів та 
своєчасності їх заміни 
залежить справність авто.

Компанія Bosch працює 
в галузі розробки та 
виробництва фільтрів 
для паливних систем 
упорскування з 1930 р.
і виробляє різні типи 
фільтрів.

Бензинові фільтри Bosch 
герметичні, виготовлені 
з найкращих матеріалів, 
ідеально захищають 
двигун від потрапляння 
домішок і повністю 
відповідають вимогам 
автовиробників.

Масляні фільтри Bosch 
ефективні й надійні 
(виготовлені зі стійкого 
до розриву фільтруючого 

матеріалу), цілковито 
відповідають потребам 
Вашого автомобіля.

Повітряні фільтри Bosch 
виготовляють з ви корис-
тан ням особливого мікро-
во ло кон ного паперу 
з оптимальним спів-
відношенням по віт ро -
про никності та  ефек тив-
ності очищення. Вони 
герметичні й мають високу 
стійкість до пульсації по-
вітря, перепадів вологості, 
потрапляння олив та пилу.

Салонні фільтри Bosch 
очищають повітря від 
пилку, бруду та шкідливих 
речовин. Фільтри з ак-
тивованим вугіллям 
по гли нають також не-
приємні запахи та шкід-
ливі гази, зокрема озон і 
окиси азоту.

Спеціальна пропозиція:
знижка на  комплект фільтрів Bosch. 
У комплект входять: масляний, повітряний і 
салонний фільтри Bosch.

Вартість пакету
зі знижкою:

HYUNDAI 
ACCENT
2008 1,6

395,25 грн. 
з ПДВ

Масляний фільтр                                        55,00 грн.*
Повітряний фільтр                                       120,00 грн.*
Фільтр салону                                             290,00 грн.*

Вартість пакету
зі знижкою:

SKODA 
OCTAVIA
2008 1,6 

315,35 грн. 
з ПДВ

Масляний фільтр                                       75,00 грн.*
Повітряний фільтр                                        165,00 грн.*
Фільтр салону                                             131,00 грн.*

Вартість пакету
зі знижкою:

TOYOTA CAMRY 
2004  2,4 

628,15 грн. 
з ПДВ

Масляний фільтр                                        115,00 грн.*
Повітряний фільтр                                        237,00 грн.*
Фільтр салону                                              387,00 грн.*

Вартість пакету
зі знижкою:

CHEVROLET 
AVEO 2005 1,5

254,15 грн. 
з ПДВ

Масляний фільтр                                        62,00 грн.*
Повітряний фільтр                                        105,00 грн.*
Фільтр салону                                             132,00 грн.*

* Рекомендована 
роздрібна ціна.
Знижка надається при 
купівлі усього комплекту 
фільтрів

знижка на 

комплек
т 

фільтрів
-15%

3877,00 грн.*
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116,60 грн. з 
ПДВ*

440,48 грн. з 
ПДВ*

159,60 грн. з 
ПДВ*

120,00 грн. з 
ПДВ*

ЗАВЖДИ ЗАПАЛЬНИЙ РУХ

* Рекомендована роздрібна ціна

Комплект свічок запалювання
Bosch Super plus:

Гарантія на запасні частини 12 місяців

для TOYOTA Camry 2.4i, 

01/2006

для MAZDA 3,

07/2003-12/2008

для Mitsubishi Lancer  / 1.5i / 

80 kW - 47.04

для Lada Kalina / 1.6 / 59,5 

kW – 23.67

• 1-ші в світі свічки запалювання виробляються
компанією Bosch вже 110 років.

• Поставляються на конвеєри
провідних автовиробників

• Виробляються на заводах Bosch
в Німеччині, Росії, Китаї, Індії, Бразилії
і мають однаково високу якість
незалежно від країни-виробника

Термін експлуатації свічок 
запалювання залежить від багатьох 
чинників, зокрема від якості 
бензину та мастила. Змінювати 
їх слід, зважаючи на поради  в 
інструкції з експлуатації Вашого 
автомобіля та дані сервісної 
книжки.
Хочете, аби свічки запалювання 
служили Вам довше? Тоді 
обирайте свічки запалювання 
Bosch Super Plus. Вони 
виготовляються з використанням 
благородних та рідкоземельних 
металів з інтервалом заміни
70-100 тис. км пробігу —  вчетверо 
довше стандартних, які в 
середньому змінюють вже через 
15-25 тис. км пробігу. До того 
ж, свічки запалювання Bosch 
підвищують рівень надійності 

запалювання та економії пального 
у Вашому автомобілі, додатково 
захищають двигун і каталізатор, 
а також скорочують кількість 
шкідливих викидів. У асортименті 
Bosch є свічки, центральний 
електрод яких легований ітрієм або 
покритий платиною, сріблом чи 
сплавом платини з іридієм.

ЦЕ ВАРТО ЗНАТИ

Все, що потрібно вашому автомобілю6



110,42 грн. з 
ПДВ*

107,78 грн. з 
ПДВ*

СВІЧКИ РОЗЖАРЮВАННЯ 
BOSCH

для PEUGEOT Expert 2.0 HDi

для Citroen Berlingo 1.9 D

Дизельний двигун важко 
витримує температуру нижче +5 
°С навіть зі справними свічками 
розжарювання. Адже у фазі 
холодного запуску всмоктуване 
повітря охолоджує свічки і вони 
не можуть швидко забезпечити 
оптимальну для сумішоутворення 
та самозаймання температуру (700-
900 °С).                                                                    

Завдяки особливій конструкції 
свічки розжарювання Bosch 
полегшують процес запуску 
двигуна:

 Bosch Duraterm гарантують:

 - запуск двигуна протягом 4 
секунд;

 - після пускова фаза прогріву до 
3-х хвилин в залежності від 
застосування;

 - зменшення диму та вихлопних 
газів до 40% в результаті роботи 
у фазі прогріву;

 - технологія підігріву з низькою 
напругою дає можливість 
розігріву до 1000°С менш ніж 
за 3 секунди.

 Bosch Rapiterm 

 Високопродуктивні керамічні 
свічки розжарювання для 
двигунів з низьким ступенем 
стискування:

 - виконані з інноваційної 
провідної кераміки з 
винятковою теплостійкістю;

 - забезпечують негайний запуск 
при низьких температурах до 
-28°С;

 - забезпечують тривалість фази 
прогрівання аж до 15 хвилин.

При виборі свічок розжарювання 
потрібно обов’язково враховувати 
марку вашого авто, адже їх слід 
підбирати під конкретну систему 
впорскування. Тому спершу варто 
проконсультуватися з фахівцем 
і підібрати ті свічки, які підійдуть 
саме для Вашого авто.

Свічки розжарювання Bosch

* Рекомендована роздрібна ціна
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Гальмівна система 
Bosch для вашого авто.
Головне — вчасно 
зупинитися!

Гальмівні диски та колодки покликані 
максимально скоротити гальмівний шлях 
та забезпечити комфортне гальмування 
авто (це особливо актуально для 
зимового періоду і під час подорожей 
у Карпати, де багато звивистих доріг). 
Від їхнього стану залежить безпека 
руху. Адже гальма постійно зазнають 

екстремальних навантажень: під час 
гальмування до повної зупинки зусилля 
багаторазово перевищує потужність 
двигуна і температура між колодкою та 
диском сягає 750 °С і більше. Гальмівні 
системи Bosch ідеально пристосовані до 
виконання своїх функцій та максимально 
ефективні. 

для Ford Focus 2 1.6

для Skoda Fabia  / 1.4 / 74 kW

для Nissan Qashqai / 2.0 /
103-104 kW 

для Dacia Logan  / 1.4 / 1.6

для Toyota Corolla 1,6i \ 91kW

520,98 грн. з 
ПДВ*

249,49 грн. з 
ПДВ*

323,52 грн. з 
ПДВ*

211,15 грн. з 
ПДВ*

458,78 грн. з 
ПДВ*

Гальмівні колодки передні Сучасні автомобілі спо-
ряджені системами безпеки 
ABS і ESP. Вони допомагають 
впоратися з перешкодами 
на дорозі, але водночас 
“розслабляють” водія: по-
бачив перешкоду, натиснув 
на гальма, мигнули лампочки 
на панелі, авто їде далі — 
електронні системи безпеки 

запобігли аварії. Автоматика 
реагує на все швидше і 
адекватніше, ніж людина. 
Однак взимку кількість 
небезпечних си туацій 
зростає. І відмова систем 
безпеки майже неминуче 
призводить до аварій, тож 
піклуйтесь про свою безпеку 
завчасно.

* Рекомендована роздрібна ціна
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Бош Авто Сервіс нагадує:
будьте обачні
Аби зустріти зиму у всеозброєнні, спеціалісти Bosch рекомендують 
зробити діагностику ходової частини авто (амортизаторів, 
пружин, колодок) та перевірку справності системи зчеплення — 
деталей, що також відповідають за безпеку руху.

Антиблокувальна система 
ABS Bosch розроблена 
і випущена в серійне 
виробництво у 1978 р. До 
2011 р. було вироблено 
приблизно 250 млн. таких 
систем. ABS своєчасно 
розпізнає загрозу 
блокування одного чи 
кількох коліс (неправильні дії 
водія, несприятливі дорожні 
умови) і знижує гальмівний 
тиск, допомагаючи уникнути 
аварії та безпечно знизити 
швидкість. 

Програма електронної 
стабілізації ESP® — 
це система курсової 
стійкості автомобіля, що є 
інноваційною розробкою 
фахівців Bosch. У серійне 
виробництво випущена 
в 1995 р. У 2011 р. було 
виготовлено і встановлено 
75 млн. шт. ESP®. Основна 
її функція — запобігти 
заносу авто, що дуже часто 

спричиняє бокові зіткнення 
з тяжкими наслідками та 
людськими жертвами (до 
60% летальних випадків на 
дорогах є результатом таких 
аварій). Високопродуктивна 
сенсорика та електроніка 
ESP® дозволяє знизити 
ризик заносу авто на 80%. 
ESP ® отримала високу оцінку 
Міжнародної організації 
«Програма оцінки нових 
автомобілів», на думку 
експертів якої, ця розробка 
Bosch може кардинально 
підвищити рівень безпеки на 
дорозі.

1,00 грн. з 
ПДВ

Тест гальмівної рідини
на вміст вологи

 Зверніть увагу на стан 
гальмівної рідини, адже це 
один із важливих елементів 
гальмівної системи!

 Гальмівна рідина — це 
середовище, яке передає 
гальмівне зусилля від 
головного циліндра до 
колісних гальм. Вона має 
гігроскопічні властивості 
(здатна вбирати вологу), і 
якщо вода становитиме 
3,5% від її маси, 
температура кипіння рідини 

знижується, утворюються 
парові пробки, в зимовий 
період часу може статись 
замерзання води в трубках, 
і як наслідок, гальмівне 
зусилля передається не 
повністю. Відтак 
гальмування стає 
неефективним або гальма 
просто відмовляють.

 Гальмівна рідина Bosch 
містить високоякісні 
антикорозійні та 
змащувальні добавки, а її 
температура кипіння вища 
за всі існуючі стандарти.

 Гальмівну рідину слід 
змінювати раз на два роки 
або через 60 тис. км 
пробігу. Фахівці Бош Авто 
Сервіс ретельно про це 
дбають.

Володимир Закревський, 
технічний експерт 
компанії Bosch, радить: 

Технічний спеціаліст компанії 
Bosch рекомендує

Гальмівна система Bosch для вашого авто.

Все, що потрібно вашому автомобілю 11



Акумуляторні батареї  Bosch — 
завжди впевнений старт!
На СТО Бош Авто Сервіс Ви гарантовано 
придбаєте оригінальний акумулятор Bosch, 
а наші фахівці допоможуть Вам підібрати 
найкращий варіант саме для Вашого автомобіля

Неприємні наслідки холодного 
сезону: пришвидшене іржавіння 
деталей та вимивання мастила, 
часте вмикання/вимикання 
освітлення, підвищені вимоги до 
системи енергопостачання 
автомобіля тощо. Аби зима 
минула безпечно, варто 
заздалегідь перевірити стан 
акумулятора та 
електрообладнання Вашого авто.

Зимова експлуатація 
акумуляторної батареї (АКБ) 
визначається такими факторами: 
зниження зарядного струму 
через в’язкість електроліту при 
мінусових температурах, 
збільшення числа споживачів 
енергії (обігрів салону, дзеркал, 
сидінь і т.д.), зменшення віддачі 
генератора через зниження 
загальної швидкості руху, глибше 
розрядження АКБ при запуску 
холодного двигуна.  Тож якщо 
Вашому авто вже понад 3 роки, 
необхідно перевірити не лише 
АКБ, а й працездатність 

генератора. Щоб морозним 
зимовим ранком Ви не 
опинилися в скрутному 
становищі, радимо здійснити такі 
кроки:

 перевірити рівень заряду 
АКБ і, за необхідності, 
зарядити її;

 перевірити натяг ременя 
приводу генератора;

 не допускати тривалої роботи 
обладнання при вимкненому 
двигуні;

 контролювати роботу 
системи електрообладнання.

Заряд АКБ та працездатність 
генератора фахівці перевіряють 
за допомогою спеціального 
діагностичного пристрою. На 
СТО Bosch це тестер ВАТ, що 
дозволяє оцінити стан АКБ, не 
піддаючи її “шоковому” розряду 
класичної навантажувальної 
вилки. За потреби акумулятор 
можна відразу зарядити або 
замінити на новий.

1,00 грн. з 
ПДВ

Перевірка системи
енергопостачання

(стартер, генератор,
акумуляторна батарея)

Bosch пропонує універсальну серію АКБ 
(усі вироблені з застосуванням технології 
PowerFrame®), що підійдуть для будь-якого 
автомобіля:
Bosch S3 — це економічне рішення для ненових автомобілів переважно 
компакт-классу з невеликою кількістю додаткового обладнання.

Bosch S4 Silver підійде практично для будь-якого авто, зокрема й 
азійського виробництва.

Bosch S5 Silver Plus з 
покращеними 
характеристиками 
розроблений для 
сучасних авто з 
великою кількістю 
електроніки, з потужним 
двигуном (особливо дизельним) 
і надійним енергозабезпеченням 
систем безпеки та комфорту.

то, зокрема й

Все, що потрібно вашому автомобілю12



Взимку склоочисники втрачають еластичність, 
починають скрипіти та стрибати по склу, 
знижуючи якість очищення.

Щітки для склоочисників Bosch допомагають 
уникнути цих проблем:

Bosch Aerotwin мають спеціально розроблену 
пружинну шину з матеріалу Evodium, яка 
повторює вигини лобового скла. Це забезпечує 
рівномірне притискання щітки до поверхні і 
покращує очищення, а конструкція Aerotwin 
утримує щітки біля скла, навіть якщо авто 

рухається дуже швидко. Стійка до зношування 
гума та рівномірний розподіл тиску по поверхні 
скла подовжує термін служби цих деталей.

Bosch Twin виготовлені з гнучкої і м’якої 
двошарової гуми та мають тонкошарове 
графітове покриття, що забезпечує 
рівномірний і безшумний хід. Тверда нижня 
частина з подвійним мікрокантоном ретельно 
очищає скло. Універсальний адаптер Quick-Clip 
дозволяє без проблем установити  ці щітки 
практично на всі моделі автомобілів.

277,26 грн. з 
ПДВ*229,73 грн. з 

ПДВ*

296,33 грн. з 
ПДВ*270,30 грн. з 

ПДВ*

НОВІ ЩІТКИ СКЛООЧИСНИКА: 
впевнений рух без ризику для життя + 
економія на подушках безпеки

Щітки склоочищувача Aerotwin
для Daewoo Nexia  / 

1.5i / 55 kW

для Mitsubishi 

Outlander  / 2.4 / 

125 kW

для Skoda Octavia А5 / 

1.8 /1.6

для Honda CR-V  / 2.4 

/ 122 kW

ПРИДБАЙТЕ ЩІТКИ –
ОТРИМАЙТЕ
ЗИМОВИЙ ОМИВАЧ 
Придбайте будь-який комплект щіток Bosch 
Aerotwin і гаран товано отримаєте*
зимовий омивач за

Вироблено у 
Німеччині.
Чудово
очищує.
Можна вико-

ристовувати влітку. Зі свіжим запахом.
У співвідношенні 1:1 дієвий до -20 ° C.
* під отриманням розуміється можливість придбання
зимового омивача вказаної моделі на будь-якій
авторизованій станції Бош Авто Сервіс, що приймає 
участь в акції. Перелік станцій  -  див. на стр.16

Цифри, що вражають. 
Кожний склоочисник Bosch 
за термін експлуатації:

 очищує поверхню, що за площею 
дорівнює 60 футбольним полям;

 здійснює більше 500 тис. 
робочих тактів;

 “проходить” відстань 
близько 800 км.

Основний завод з виробни-
цтва склоочисників Bosch
розташований у м. Тінен 
(Бельгія).
Там щоденно виробляють 
понад 350 тис.
склоочисників.

Чистота в дорозі

* Рекомендована роздрібна ціна

*термін дії пропозиції 15.10-15.12.2012р.

1,00 грн. з 
ПДВ

им пм олям;

исс. . 

и-
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Щоб здати вироби на гарантійне обслуговування 
Вам потрібно:

 звернутись з автомобілем, на якому був встановлений виріб на 
станцію Бош Авто Сервіс для проведення технічної експертизи 
спеціалістами станції;

 пред’явити документ, що підтверджує факт покупки із зазначенням 
дати купівлі.

Гарантійне обслуговування не проводиться, якщо:
 з часу покупки минуло більше 12 місяців;

 немає документу, що підтверджує придбання товару у офіційного 
дилера компанії Роберт Бош;

 є сліди зовнішніх впливів та механічних пошкоджень;

 виріб використовували не за призначенням;

 порушено правила експлуатації виробу.

Якщо дефект стосується матеріалів або виробництва, виріб замінять на 
новий. В іншому випадку покупець повинен відшкодувати станції Бош 
Авто Сервіс кошти за проведення експертизи. Покупець має право бра-
ти участь в експертизі особисто або через свого представника.

Бош Авто Сервіс надає клієнтам гарантію на проведені ремонтні роботи, 
як зазначено в стандарті ДСТУ 2322-93 для легкових автомобілів. Гаран-
тійний термін експлуатації на ремонт автомобілів та вузлів становить 20 
діб (але не більше 1500 км пробігу); на фарбувальні роботи, ремонт дви-
гуна — 6 місяців або 10 тис. км пробігу.

:

на  
ош 
ра-

ти, 
ан-
20 
и-

Гарантійна підтримка запасних частин Bosch
Гарантійний термін експлуатації на всі вироби власного виробництва компанії Bosch становить 12 місяців з моменту продажу. Щоб скористатися 
можливістю  гарантійного обслуговування, зверніться до продавця за місцем свого перебування або до найближчої авторизованої СТО компанії 
Bosch. Адреси та контакти СТО можна дізнатися на сайті www.boschservice.com.ua або за телефоном гарячої лінії 0-800-500-303.
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Контрольна 
лампа Функція\несправність Контрольна 

лампа Функція\несправність

Рівень пального Лівий вказівник 
повороту

 

Тиск/зниження рівня 
мастила в двигуні

Правий вказівник 
повороту

Зношування 
гальмівних колодок Дальнє світло

Попередження про 
відчинені двері Ближнє світло

Рівень рідини в 
бачку омивача

Задній 
протитуманний 
ліхтар

Контрольна лампа 
наявності помилок 
в блоку керування 
двигуном 

Генератор

Електронна система 
підтримки курсової 
стійкості ASR/ESP

Протитуманні фари

Тиск у шинах
Система 
адаптивного 
освітлення

Контрольна 
лампа Функція\несправність Контрольна 

лампа Функція\несправність

Антиблокувальна 
система (ABS)

Електрогідравлічний 
підсилювач 
керування керма

Гальмівна система/
рівень гальмівної 
рідини/увімкнення 
стоянкових гальм

Електронний привід  
акселератора 
(бензиновий двигун)

Подушки безпеки

Система 
попереднього 
розжарювання 
(дизельний двигун)

Сажовий фільтр 
(дизельний двигун)

Вказівники 
повороту для 
автомобілів з 
причепом

Лампа попередження 
про непристібнутий 
ремінь безпеки

Температура 
і рівень 
охолоджуючої 
рідини

Блокування 
селектора АКП Імобілайзер

ІНДИКАЦІЯ ПРИЛАДОВОЇ ПАНЕЛІ

Рекомендуємо відірвати та зберегти цю сторінку. Інформація про значення індикаторів приладової панелі 
та адреса найближчого СТО Бош Сервіс може у будь яку мить стати у нагоді.

йззерер
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Перелік авторизованих станцій Бош Авто Сервіс, що приймають участь в акції
м. Алчевськ
Ідеал Автолюкс
вул. Ленінградська, 12
тел. (06442) 2-79-43

м. Біла Церква
Автотехніка
вул. Київська, 50
тел. (04563) 5-33-53

м. Бердичів
Нове Тисячоліття
вул. Паризької Комуни, 96
тел. (04143) 2-12-49

м. Берегове
Паннонія-Техносервіс
вул. Мукачівська, 325
тел.(03141) 23-127

м. Бориспіль
Сидорський ПП
вул. Сосюри, 2-а
тел. (097) 952-28-82

м. Вінниця
Авто-Форум
вул. Мечникова 4
тел. (0432) 43-19-76

м.Гайсин
Автостиль
тел.(04334)2-69-17

м. Горлівка
Еліка
вул. Інтернаціональна 80/2
тел. (06242) 7-41-42

м. Джанкой
Авалон
вул. Московська,100-б
тел.(06564) 41096

м. Дніпропетровськ
Юма
узвіз Тольяті, 2
тел. (056) 726-66-03

Автосервісгрупп
вул. Передова, 671
тел. (056) 716-02-22
АІС-Дніпропетровськ
вул. Берегова, 208
тел.(0562) 32-49-49

м. Донецьк
Алмар
вул. Куйбишева, 216-а
тел. (062) 389-19-34
Драйв
пр-т. Миру, 46-а
тел. (062) 386-90-52

м. Житомир
Автодом
пров. 2 Іподромний 1-а,
тел. (0412) 361-213

м. Запоріжжя
СТО Універсальна
вул. Хортицьке шосе, 3
тел.(061) 222-16-22

м. Євпаторія
Стандарт Сервіс
вул. Чапаєва, 4-а
тел (06569) 2-96-20

м. Івано-Франківськ
Команда
вул.Симоненка, 23
тел (0342) 77-13-77

м. Кам’янка
Кивгила ПП
вул. Леніна, 17-б.
тел (04732) 2-15-30

м. Київ
Аверс-центр
вул. Вербицького, 1
тел (044) 564-60-02
Автолайф Центр
вул. Крайня, 1
тел. (044) 206-26-26

Либідь-Авто 
Житомирське шосе, 14-й км
тел (044) 502-99-43
Інтерциклон
вул.Здолбунівська 3
тел. (044)291-21-31
Корн-Сервіс
вул. Столичне шосе, 104-а
тел (044) 251-30-26
Шугалевич ПП
вул. Фрунзе, 86
тел (044) 239-19-89

м. Кіровоград
Автоград
пров. Тракторний,16
тел.(0522) 345-974

м. Коломия
Доз
вул. Симоненка, 2-а
тел (03433) 5-16-83 

м. Косів
ВБ Авто
вул. Дружби, 15
тел. (03478) 2-49-69

м. Краматорськ
Автомир
вул.Кіма,65
тел.(06264)1-91-91

м.Красний Луч
Автотехніка
вул.Хрустальське шосе 2-г
тел. (050) 144-44-34

м. Кременчук
Арт-Слав Моторс
пр-т.50 річчя Жовтня 1-г
тел.(0536)701-761

м. Кривий Ріг
Лідер
вул. Каховська, 77
тел (0564) 26-14-32

м. Луганськ
Автомобіл
вул.Лутугінська, 2-г
тел.(0642) 64-08-76

м. Луцьк
Волинь Лада
вул. Кільцева, 1
тел (0332) 24-75-78

м. Львів
112 Україна
вул. Ак.Підстригача, 6
тел (032) 297-01-07

м. Маріуполь
Автосервісінвест
пр-т. Ілліча, 153
тел (0629) 56-08-83

м. Мукачево
Аквілон-Мукачево
вул.Лінтура, 2
тел.(03131) 5-13-02

м. Надвірна
Андрієвич ПП
вул.Соборна, 120
тел (03475) 2-03-64

м. Нікополь
Авто Арт
вул. Карла Лібкнехта, 126-г
тел. (099) 653-85-10

м. Нова Каховка
BEBCO АВТО
вул.Паризької Комуни,10-в
тел.(05549) 7-58-10

м. Одеса
Стандарт
вул. Люстдорфська дорога, 55
тел.(0482) 334-000
Автохол
вул. Грушевського, 15-а
тел.(0482) 333-304

м. Полтава
Полтававтозапчастина
вул. Ковпака, 24
тел (0532) 613-306

м. Рівне
Захід Авто
вул.Млинівська,1Б
тел (0362) 25-00-03
Вік-Експо
вул. Пухова, 85
тел.(0362) 46-06-06

м. Севастополь
Престиж-Авто
вул. Руднєва, 35-г
тел.(0692) 555-700

м. Сімферополь
Автосервіс
пр-т. Перемоги, 211-а
тел. (0652) 27-63-97

м. Суми
Автолюкс
вул. Кірова, 162
тел (0542) 608 - 575
Автоплюс
пр-т. Курський, 22
тел.(0542) 77-37-83

м. Татарбунари
Гачик ПП
вул.В.Тура 77
тел.(04844)3-30-15

м.Ужгород
Піт Стоп
вул.Краснодонців,44
тел.(0312)66-04-22

м. Харків
Технолак
вул.Полтавський Шлях, 79
тел. (05775) 4-99-76
Авто Граф М
вул. Котлова 29
тел. (057) 717-50-02

м. Херсон
Автопланета
вул. Залізнична, 2-а
тел (0552) 42-45-16
м. Хмельницький
Лідер Сервіс
пр-т. Миру 103/1
тел.(0382) 78-50-11
м. Хотин
Олена
вул.Лісова,2
тел. (03731) 2-41-41
м. Хуст
Автокомплекс Старт
вул. Франка, 175
тел (03142) 5-50-05
м.Чернігів
Айрон
вул.Бєлова, 7
тел.(0462)671-888
м. Черкаси
Трак - Авторитет
вул. Смілянська, 163
тел. (0472)55-99-80
м. Чернівці
Мак-Авто
с.Мамаївці
вул. Шевченка, 226
тел.(03736) 27-705
м. Чортків
Юрків ПП
вул.Копичинецька 33
тел.(03552)2-22-17
м. Ялта
Росси Ялта
смт Виноградне
вул. Красіна, 1-б
тел.(0654) 26-18-88

ЗНАЙДИ НАЙБЛИЖЧУ СТАНЦІЮ
БОШ АВТО СЕРВІС
0 800 500 303 - ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ
WWW.BOSCHSERVICE.COM.UA
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