Diagnosztikai megoldások
30 éves a KTS

KTS 30 év garancia promóció a Boschtól

Tisztelt Partnerünk!
A KTS 300 1988-ban történő bevezetésével, a Bosch az elsők között kezdett el vezérlőegység
diagnosztikai berendezéseket gyártani független autószervizeknek. Ahogyan az autóipar egyre inkább az
elektronikus rendszerek irányába mozdult el, a vezérlőegység diagnosztikai tesztberendezések a modern
tesztelési eszköztár alapvető részévé váltak. A Bosch ezért folyamatosan és azóta is fejleszti a
professzionális tesztberendezéseit, ami egy egész KTS sorozat létrehozásához vezetett és a Boscht
világelsővé tette a vezérlőegység diagnosztikai berendezések terén. A KTS 300, vagy kialakítása miatt
korábban a “Bosch kalapács”-ként is ismert készülék megjelenése óta a Bosch több, mint 200.000 darabot
adott el a KTS sorozatba tartozó diagnosztikai berendezéseiből. Manapság Európában a független
autószervizek harmada használja ezeket a készülékeket.

A KTS 300, mint a Bosch diagnosztikai berendezések alapító atyja, a Bosch termékportfólió része maradt
1999-ig. Ezt a KTS 100-as modell követte, mely a Bosch emissziómérő (BEA) és motorvizsgálati
berendezéseivel (MOT, FSA) együtt volt használható. Az 1980-as évek végén a Bosch, a fedélzeti
diagnosztikai rendszerek terén szerzett tapasztalatait felhasználva az elsők között dobta piacra az OBD
modult a KTS 115 formájában. Azóta minden Bosch diagnosztikai berendezés tartalmazza ezt a szoftvert.
Az olyan alapvető vezérlőegység diagnosztikai funkciókat, mint a hibatároló olvasása és törlése, a
tényleges értékek kiolvasása és a beavatkozó szervek kivezérlése, hamar kiegészítették hibakeresési
útmutatókkal, kapcsolási rajzokkal, műszaki adatokkal és karbantartási ütemtervvel. A korábbi
diagnosztikai szoftvert az ESI[tronic] 2.0. váltotta 2012 elején. Az erős ESI[tronic] szoftver lehetővé tette
a Bosch fejlesztési csapatának, hogy a KTS család egy olyan átfogó diagnosztikai és információs
rendszerré nője ki magát, amely a szakemberek hasznára válik, megismerteti őket a tesztelés fázisaival,
és egy sztenderdizált diagnosztikai rutint biztosít több, mint 180 autómárka 90.000 modellje számára
világszerte.

Az akció leírása:
A KTS berendezésünk 30. születésnapját méltó módon kívánjuk megünnepelni.
Szeretnénk megmutatni ügyfeleinknek, hogy a KTS evolúció nem csak a dizájn
változásában, hanem a belső értékek fejlesztésében is tetten érhetők. A termékünkben
való bizalmat szeretnénk vásárlóinknak is bizonyítani, egy olyan egyedi meglepetéssel,
amivel a piacon máshol nem találkozhatnak.
Ezért ha a szerviz egy új KTS berendezést vásárol, melyet hivatalos BTS partner üzemel be, az alábbi
meghosszabbított garanciát biztosítjuk vásárlónknak:

Ünnepeljük meg a KTS 30 éves történelmét 30 év garanciával!
Az akció célcsoportja: Szervizpartnerek
Az akcióban résztvevő termékek:
- KTS 560
- KTS 590

(0684400560)
(0684400590)

Az akció részletei:
 Mind az Európai Unió, mind a helyi szintű garanciális feltételek és egyéb speciális kondíciók
követendők.
 A vevőnek a 30 év garancia érvényesítéséhez rendelkeznie kell a számlával és a beüzemelést igazoló
munkalappal.
 A garancia érvényesítése a BWS Online felületén keresztül ugyanazon módon történik, mint a többi
termék esetében. A BTS partnernek követnie kell a hivatalos Bosch garanciakezelési folyamatot.
Egyéb kondíciók:
A kampányban meghirdetett feltételek a 2018. április 1. és 2018. december 31. között beérkező rendelésekre
érvényesek. Az akciós időtartam kizárólag a rendelés leadására vonatkozik, a kiszállítás történhet a megadott
intervallumon kívül is (hátralék esetén). Ezen esetekre ugyanúgy a fenti feltételek érvényesek.
Kérdés esetén kérjük keressék illetékes területi képviselőjüket vagy érdeklődjenek Nagykereskedő
Partnereiknél!
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