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www.bosch.sk

Zvýhodnená ponuka softvéru ESI[tronic] pre dobiehajúce zariadenia KTS 200 a KTS 340

  Finálna verzia SW ESI[tronic] pre vlastníkov KTS 200 alebo KTS 340 za akciovú cenu 492 € bez DPH

  Zákazníci, ktorí mali zakúpenú licenciu SW ESI[tronic] KTS 200 alebo KTS 340 a zároveň si zakúpia nový 
prístroj zo súčasnej ponuky KTS, môžu nakúpiť finálnu verziu SW ESI[tronic]* KTS 200 za manipulačný 
poplatok 38 € bez DPH

Akcia prebieha do konca roka 2019

*ESI[tronic] KTS 200 (obj. č. 1 987 P12 210) alebo ESI[tronic] KTS 340 (obj. č. 1 987 P12 302)

Final Version

Windows® 7 SP1 (32/64 bit)
Windows® 8 (32/64 bit)
Windows® 10 (32/64 bit)

FD 2018-01, V 11.0.2493
1 987 P12 005 - 1 987 P10 550 999
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Diagnostic Software
ESI[tronic][tronic]
KTS 200 Startcenter 



Pečiatka a podpis zákazníka

Zákazník pošle kópiu (sken) vyplneného formulára a faktúry od veľkoobchodného partnera k zariadenie KTS spoločnosti 
Robert Bosch spol s.r.o. na adresu AA-PR.Sales@cz.bosch.com a dostane od spoločnosti Robert Bosch spol, s.r.o. 
akčný bonus vo výške 3 90 €   bez DPH formou dobropisu. Akčný bonus sa vzťahuje iba na zariadenia zakúpené po dobu 
predajnej akcie v distribučnej sieti Robert Bosch spol s.r.o. v rámci Českej republiky a Slovenska. Na vyplatenie 
akčného bonusu nevzniká právny nárok.
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Formulár pre vyplatenie akciového 
bonusu k diagnostickému 
zariadeniu Bosch KTS

Pokyny pre zákazníka

AA-PR.Sales@cz.bosch.com

Na vyplatenie akciového
bonusu nevzniká právny nárok.

Pre vyplatenie akciového bonusu vo výške 10 000 Kč/390 ¤ bez DPH je zákazník povinný zaslať elektronickú kópiu úplne 
vyplneného formulára a faktúry od veľkoobchodného partnera k zakúpenému zariadeniu KTS spoločnosti Robert Bosch 
odbytová s. r. o. na adresu AA-PR.Sales@cz.bosch.com. Akciový bonus sa vzťahuje iba na zariadenie zakúpené v distribučnej 
sieti Robert Bosch odbytová s. r. o. v rámci Českej a Slovenskej republiky, ktoré je vymedzené v informačnom liste. Ukončenie 
softvérovej podpory pre KTS 200/340 pre Českú a Slovenskú republiku. Na vyplatenie akciového bonusu nevzniká právny nárok.


