
Akční nabídka pro KTS Truck 
a ESI[tronic] Truck/OHW1/OHW2

www.bosch.cz

Kupte si KTS Truck a získejte software na 3 roky za cenu dvou let nebo nekonečnou licenci 
se slevou 30 000 Kč/1 136 €

 Autoservis, který si zakoupí v průběhu konání této prodejní akce tester Bosch KTS Truck společně 
s licencí k softwaru ESI[tronic] Truck/OHW z níže uvedené nabídky, může zažádat o vyplacení 
zpětné slevy podle typu zakoupeného softwaru ESI:

   ESI Truck 36 měsíců hlavní licence (1987P12402 ‒ katalogová cena 71 490 Kč/2 708 € bez DPH)
‒ zpětná sleva 23 830 Kč/903 € bez DPH (odpovídá 1/3 ceny 3leté licence)

  ESI OHW1 36 měsíců hlavní licence (1987P12263 ‒ katalogová cena 38 697 Kč/1 466 bez DPH)
‒ zpětná sleva 12 899 Kč/489 € bez DPH (odpovídá 1/3 ceny 3leté licence)

  ESI OHW2 36 měsíců hlavní licence (1987P12280 ‒ katalogová cena 75 378 Kč/2 856 € bez DPH)
‒ zpětná sleva 25 126 Kč/952 € bez DPH ‒ odpovídá 1/3 ceny 3leté licence

  ESI Truck OTP (1987P12412 ‒ katalogová cena 74 988 Kč/2 841 € bez DPH)
‒ zpětná sleva 30 000 Kč/1 136 € bez DPH

  Stačí vyplnit formulář na druhé straně tohoto letáku a zaslat jej naskenovaný společně s fakturou
za KTS a ESI[tronic] na e-mailovou adresu AA-PR.Sales@cz.bosch.com

Uvedené licence ESI na 36 měsíců je možné vzájemně kombinovat a slevy se v rámci akce sčítají. 
Např. zákazník zakoupí KTS Truck + ESI Truck 36 měsíců + ESI OHW1 36 měsíců, má nárok na 
zpětnou slevu 23 830 Kč/903 € + 12 899 Kč/489 €, tedy celkem 36 729 Kč/1 392 €. 
Licenci ESI Truck OTP není možné kombinovat s licencemi ESI OHW1/2 na 36 měsíců.

Akce probíhá do 15. 12. 2022Brožura o zařízeních 
KTS Truck

https://www.portal.boschaftermarket.com/cz/media/pdf_cz/aktuality/bro_ury_a_let_ky/prospekt_kts-esi_truck_11-2020.pdf


Formulář pro vyplacení zpětné 
slevy k diagnostickému zařízení 
Bosch KTS Truck se softwarem 
ESI[tronic] Truck/OHW

Pokyny pro zákazníka

Údaje o autoservisu

Společnost ............................................................................................................................

Jméno ............................................................................................................................

Ulice ............................................................................................................................

PSČ/Místo ............................................................................................................................

Bankovní spojení (číslo účtu,
na které bude zaslána částka) ............................................................................................................................

IČ a DIČ ............................................................................................................................

Údaje o velkoobchodu

Společnost ............................................................................................................................

Číslo faktury ............................................................................................................................

Informace o zakoupeném
produktu

Název produktu a objednací číslo KTS ............................................................................................................................

Název produktu a objednací číslo 
ESI[tronic] ............................................................................................................................

Sériové číslo KTS ............................................................................................................................

Pro vyplacení zpětné slevy, jejíž výše je uvedena na předchozí stránce a určena druhem zakoupené licence ESI[tronic], 
je zákazník povinen zaslat elektronickou kopii úplně vyplněného formuláře a faktury od velkoobchodního partnera 
k zakoupenému zařízení KTS a ESI[tronic] společnosti Robert Bosch odbytová s.r.o na adresu AA-PR.Sales@cz.bosch.com. 
Zpětná sleva se vztahuje pouze na zařízení zakoupené v distribuční síti Robert Bosch odbytová s.r.o v rámci České 
a Slovenské republiky, které je vymezené v informačním sdělení v Akční nabídce (na druhé straně tohoto formuláře) 
pro Českou a Slovenskou republiku.
Zpětnou slevu uplatněnou v této prodejní akci nelze sčítat s jinými slevami a kombinovat s dalšími prodejními akcemi 
společnosti Robert Bosch odbytová s.r.o. Pro poskytnutí zpětné slevy je nezbytné zaslat výše uvedené podklady 
(formulář a fakturu) do 20. 12. 2022. Pokud nebude tato podmínka splněna, nemůže být zpětná sleva vyplacena. 

Datum ........................................................... Razítko a podpis zákazníka ...........................................................




