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Bosch Car Service 
… всичко, професионално, на добра цена.

Бъдеще, очертано от традицията -
90 години Bosch Service

Съвети от професионалисти

за Вашата сигурност 



Stoßdämpferserv

Спирачките: една гореща тема  
Добре функциониращите спирачки са 
задължителни за всяко пътуване. При 
екстремно спиране цялата енергия на 
движението на автомобила се превръща в 
топлина. Силно се натоварват спирачните 
дискове, накладките и спирачната течност. 
Такова натоварване е по силите само на 
спирачна система от най-високо качество в 
безупречно състояние.

Спирачната система: в перфектна форма 
Когато стане дума за спирачната система 
много шофьори си мислят първо за 
накладките. Несъмнено важни, но 
спирачната система обхваща много 
по-широк спектър. С една проверка на 
спирачната система във Вашия Bosch 
Service можете да сте спокойни, че тя 
изпълнява напълно своите функции.

Кое определя спирачния 
път:

 способност за реакция  
и техника на спиране 
на шофьора
 време за реакция  
и задействане на 
спирачната система
 състояние на гумите,  
амортисьорите и 
пътното платно

Съвет за Вашата кола 
от специалист

Съвети за спирачки от професионалисти



service vom Profi

Правилното тълкуване на шума 
от спирачките  
Някои от предизвиканите шумове при спи-
ране са безобидни. Но ако някой шум Ви 
направи впечатление, не си вадете сами 
заключение за възможен източник на по-
вредата. В тези случаи колкото е възмож-
но по-скоро оставете на професионалист 
да провери спирачната Ви система.

Как да предотвратим износване 
и финансова загуба 
Професионалното сервизиране на спирач-
ките повишава Вашата сигурност. Оставе-
те на нас да проверим спирачките Ви за 
неравномерно и/или силно износване. Ва-
шият Bosch Service ще провери и спирач-
ната течност: ако тя съдържа прекалено 
много вода, се нарушава работата на ABS 
и ESP системите, и при голямо натовар-
ване спирачната система може съвсем да 
откаже.

Професионална 
помощ

Вие желаете предло- 
жения за ремонт в 
приемливи срокове? 
Вашият Bosch Service 
предлага Bosch eXchange 
спирачни апарати за Вас -
със същото качество и 
гаранция, както на новите.

Проверка за сигурност
Bosch е пионер в областта 
на активната безопасност 
със системи като ABS, ESP 
и ASR.



С добри амортисьори - стабилни на пътя
На тази важна автомобилна част често 
ú се обръща твърде малко внимание. 
При това безупречно функциониращите 
амортисьори са не само въпрос на 
комфорт, но и са задължителни за 
сигурността. Амортисьорите подпомагат 
контакта на автомобила с пътната 
настилка. 

Когато сцеплението с пътя намалява 
Неизправните амортисьори удължават 
спирачния път. Така вече и при по-
ниски скорости се повишава рискът 
от аквапланинг. Гумите и ходовата 
част се износват по-бързо. При това 
дефектиралите амортисьори смущават 
и влияят зле на модерната техника за 
сигурност в автомобила.

Отслабеното действие 
на амортисьорите често 
не се разпознава. 
При това не е решение 
на проблема опита да се 
компенсира с променено 
поведение на шофиране.

Съвет за Вашата 
кола от специалист

Съвети за амортисьори от професионалисти



Предупредителни знаци 
Отслабените амортисьори може да ги 
разпознаете тогава, когато Вашият 
автомобил се разклаща при неравности 
или се чува силно тропане при 
преминаване с ниска скорост по лоши 
улици (около 30- км/ч). Други 
предупредителни знаци са 
неравномерното и повишено износване 
на гумите. 

Навреме за преглед на амортисьорите 
Който се движи предимно на къси 
разстояния в града, може неприятно да 
се изненада на дълъг път при по-бързо 
влизане в завой с неравности. Затова е 
разумно периодично да проверявате 
амортисьорите в Bosch Car Service 
(най-късно на всеки 20.000 км).

Професионална 
помощ

TÜV установи:
Всеки десети автомобил 
на пътя е с неизправни 
амортисьори. При 
автомобили с пробег над 
200.000 км. неизправните 
са над 17%.

ти



Изборът на профил спада към покупката 
на нови гуми 
При гумите съставът и конструкцията им 
постоянно се подобряват. Оптимална 
сигурност се осигурява едва тогава, когато 
всичките четири гуми са произведени 
приблизително по едно и също време и са 
еднакъв тип и профил. При покупката на 
нови гуми обърнете внимание най-вече 
на предписаните размери и индекса за 
скорост на гумите. Вашият Bosch Service 
ще Ви посъветва с удоволствие за тези и 
други важни детайли. 

Полза за сигурността от зимните гуми 
Под 7˚С летните гуми нямат достатъчно 
сцепление с пътя. Зимните гуми са 
направени от подходяща за студа гума и 
имат по-дълбок профил с допълнителни 
ламели. На сняг лека кола с летни гуми, 
движеща се с 50 км/ч, спира едва след 
43 м. Със зимни гуми – след 35 м!

3 плюс 1 = 0 x Сигурност. 
Не е добра идея за 
икономия: да си купиш само 
три нови гуми и с тях да 
монтираш „изглеждащата 
като нова” резервна 
гума. От съображения за 
сигурност е важно да не 
правите това.

Съвет за Вашата 
кола от специалист

Съвети за гумите от професионалисти



Правилно почистване на гумите
Внимавайте с водоструйката под налягане! 
Загрята водна струя, насочена отблизо 
в определена точка, може да доведе до 
сериозни повреди. Затова трябва да се 
държи на разстояние най-малко 20 см от 
гумата, като се работи с разсеяна струя, 
и дори при засъхнала мърсотия струята 
трябва непрекъснато да се движи. 

Как да разпознаем повреда в гумата? 
Ако откриете следното, трябва веднага да 
смените гумите: 

 чуждо тяло в гумата, лесно забележими  
разрези, пукнатини и подутини 
 места, на които мократа гума поради по- 
ранно загряване веднага изсъхва след 
миене. 
 променен шум от гумите и тресене на  
волана

Професионална 
помощ

Как се образуват повреди 
в гумите? Най-често сре-
щаните причини:

 Много ниско налягане  
в гумите
 Дупки на пътя 
 Преминаване през твър- 
ди и остри предмети
 Напукване в следствие  
на слънчевите лъчи
 Неподходящо почист- 
ване
 Неправилен монтаж 
 Контакт с ръба на кал- 
ника
 Неправилно складиране 



За сигурност винаги на фарове
Карайте винаги на къси светлини. Не 
само нощем, при мъгла, снеговалеж или 
дъжд, а и през деня. Вашето предимство: 
автомобилът Ви може да се забележи по- 
рано. Така могат да се предотвратят много 
призшествия. Днес това е прието от много 
европейски страни, които генерално 
са въвели задължение за шофиране с 
включени светлини и през деня. 

Изберете истинската крушка 
Дори карането през деня с „нормални” 
къси светлини води до повишено 
изхабяване на крушките. За да 
предотврати това, Bosch разработи 
„Daytime-крушки”. С особено дълъг 
експлоатационен живот: така можете 
винаги да включвате фаровете, без да 
трябва постояно да подменяте крушките.

Както всяка година: 
тест-пакет на 
осветителната уредба. 
Всяка есен можете 
безплатно да си 
проверите осветителната 
уредба във всеки Bosch 
Service. Ако всичко е 
наред, Вие ще получите 
сертифициран плакет.

Съвет за Вашата 
кола от специалист

Съвети за светлините и видимостта от  п



Важно: правилно регулирайте фаровете 
С неправилно регулирани фарове Вие 
можете да застрашите себе си и другите 
участници в движението. Например когато 
пътното платно не се осветява добре 
или се заслепяват колите в насрещното 
движение. За проверка и настройване на 
Вашите светлините можете да заповядате 
при нас по всяко време. 

Добра видимост само с хубави чистачки 
За добра видимост при мъгла, дъжд или 
сняг няма друга част в автомобила, която 
да е така важна както чистачките. Ако 
остават непочистени места или площи 
с водни воали на стъклото, имате нужда 
от нови чистачки. Заповядайте при нас, 
ние ще тестваме с удоволствие Вашите 
чистачки.

Професионална 
помощ

Време е за нови 
чистачки:

 при остатъчни  
непочистени площи
 при образуване на  
„воали” под точките 
на максимално 
износване
 при „прескачане” на  
чистачките

т  професионалисти



Сезонна инспекция на автомобила: 
от преди отпуската до зимната проверка 
Вашият Bosch Service се грижи затова, 
винаги да сте сигурни на път: навреме 
преди активния сезон на отпуските 
с лятната проверка и в началото на 
студения сезон - със зимната проверка. 
Безопасността е с предимство – във всеки 
сезон. Оставете на нас да проверим 
Вашия автомобил! 

Смяна на масло при професионалист 
Редовната смяна на масло се грижи 
за дългия живот и тихата работа на 
двигателя. Експертите в Bosch Service 
сменят моторното масло и монтират точно 
на време нов маслен филтър. Разбира 
се отработеното масло се рециклира 
природосъобразно. На въпроси относно 
типа на маслото Вашият Bosch Service ще 
отговори с удоволствие.

Професионалистите от
Bosch Service ще 
проверят Вашия 
автомобил, за да 
можете:

 през пролетта  
безопасно да пътувате 
на дълги разстояния
 през отпуската да не  
лежите под колата
 да спечелите за живота  
на автомобила от по- 
малко износване
 през есента  
своевременно да 
виждате и да Ви виждат
 през зимата винаги  
да стартирате 
безпроблемно  

Съвет за Вашата 
кола от специалист

Инспекция и съвети за смяна на масло    о



Всичко ли е наред? Сигурност чрез 
техническите прегледи 
Допълнително към общите технически 
прегледи ние провеждаме и проверка 
на вредните емисии. За да се намали 
замърсяването с вредни емисии, в 
центровете на все повече европейски 
градове може да се пътува само, ако 
автомобилите отговарят на текущите евро - 
норми. 

Инспекция за всички марки автомобили 
С модерното сервизно оборудване и 
обучен персонал провеждаме планови 
инспекции (в зависимост от изминатите 
километри / времеви интервал). При 
инспекции в Bosch Service автомобилът Ви 
ще се провери според предписанията на 
производителя.

Професионална 
помощ

Професионално прове-
дената инспекция при 
Вашия Bosch Service:

  за всички модели и го-
дини на производство
 според предписанията  
на производителя
 с гаранция от произ- 
водителя

Проверка за безопас-
ност
Bosch е пионер в бен-
зиновото впръскване и 
водещ в дизеловите тех-
нологии

о    от професионалисти



Bosch Car Service… всичко, професионално, на добра цена

www.bosch-service.bg

Bosch Car Service – в близост до Вас

Вашият Bosch Car Service:


