
 Всичко е наред  Кодът вече е използван
Въведете кода от 15 символа

Поздравления! Вашият код е 
правилен.
Кодът и уникалната холограма 
Bosch гарантират автентичността.

Ако имате въпроси, моля 
изпратете имейл на:

 e-mail: info.prorect@bosch.com

Въведете кода от 15 символа

Внимание! Вашият код е 
правилен, но вече е използван 
няколко пъти.
Препоръчваме Ви да проверите 
документите към продукта и да 
се свържете с Вашия търговски 
представител, за да се уверите, че 
продуктът е оригинален.

Ако имате въпроси, моля 
изпратете имейл на:

 e-mail: info.prorect@bosch.com

Бензинови системи
Истински или фалшив?
Просто въведете KeySecure и ще разберете

Ако кодът е правилен, отговорът 
потвърждава автентичното качество 
от Бош

Моля свържете се с Вашия 
представител или пишете на 
посочения адрес, за да се уверите, 
че продуктът е оригинален.

Моля опитайте отново, за да се 
уверите, че не сте въвели кода 
погрешно. Консултирайте се с 
Вашия представител или пишете на 
посочения адрес, за да се уверите, 
че продуктът е оригинален.

 Фалшив код
Въведете кода от 15 символа

Внимание – кодът не е разпознат!
11111-11111-11111
Моля въведете кода отново 
и проверете. Повторното 
отхвърляне на кода може да 
означава, че продуктът е фалшив

    
Send  Cancel

Ако имате въпроси, моля 
изпратете имейл на:

 e-mail: info.prorect@bosch.com



Не само водачите знаят, 
че името Bosch е символ 
на съвършенство. 
Производителите на 
пиратски изделия полагат 
всякакви усилия, за 
да се възползват от 
предимствата на тази 
репутация за своите 
фалшиви продукти. 
Новият KeySecure етикет 
(номер за валидиране и 
холограма) е създаден, 
за да се пребори с тази 
заплаха.

Водачите ценят 
качеството
Опитът показва, че си 
заслужава да инвестираш 
във високо качество. 
Например Bosch. 
Възползвайте се от 
всички предимства 
на безопасност, 
надеждна работа и дълъг 
експлоатационен живот. Те 
могат да се постигнат само 
на базата на обстойни 
проучвания и развитие, 

висококачествени 
материали, висок стандарт 
на производство и най-
взискателното осигуряване 
на качеството. Уверете се, 
че Вашите клиенти могат 
да разчитат на качеството 
от Бош.

Процъфтяващ пазар за 
фалшиви продукти
Бош предприема 
драстични мерки за борба 
с пиратските продукти. 
Новият Bosch  
KeySecure етикет 
гарантира на пазара на 
резервни части, сервизите, 
и не на последно място, 
на водачите, че продуктът 
в опаковката е истински. 
Броят на фалшивите 
продукти, идващи 
предимно от  Азия, се 
увеличава постоянно. 
Тези нелегални копия 
нарушават законите за 
патентни и авторски права, 
предизвикват сериозни 
загуби вследствие на 

понижените продажби 
и имат дълготрайно 
отрицателно влияние върху 
имиджа на търговските 
марки. Техническите 
продукти като например 
ламбда сензори са една 
от основните цели на 
пиратството. Бош отговаря 
на това предизвикателство 
като предлага 
допълнителна сигурност на 
пазара за резервни части 
и сервизите.

Иновативният етикет за 
качество от Бош. Трудна 
за копиране холограма и 
уникален код, осигуряващ 
двойна гаранция за 
оригинален продукт.

Ниското качество на фалшивите продукти се отразява отрицателно на името на 
съответния сервиз и марка. Направете всичко по силите си, за да сте сигурни. 
Възползвайте се от простата система за проверка дали дадена част от Бош е 
истинска. Всичко, което трябва да направите, е бърза проверка в интернет.

Една бърза проверка в интернет е достатъчна, за да 
проверите дали продуктът е 100 % качество от Bosch. 
Просто въведете 15-те символа на кода (номер за 
валидиране), посочен на етикета KeySecure на адрес 
www.protect.bosch.com.

Истински или фалшив? 
Просто кликнете и ще разберете

Нашият отговор срещу фалшивите продукти


