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Důležité informace o vašem předplatném ESI[tronic] 

od roku 2022 

Vážený zákazníku ESI[tronic], 

jak jistě vidíte, trh v oblasti víceznačkové diagnostiky se vyvíjí velmi dynamicky. 

Náš software ESI[tronic] tomu neustále přizpůsobujeme. I v budoucnu Vám 

chceme poskytovat tu nejlepší možnou podporu při Vaší každodenní práci s 

nejmodernější technikou. 

To zvyšuje naše náklady na vývoj v oblasti diagnostiky, takže musíme poprvé po 

9 letech, v souladu s článkem 4.4 Licenční smlouvy, mírně upravit i naše ceny 

ESI[tronic]. S těmito investicemi orientovanými na budoucnost vám můžeme 

s naším softwarem nabídnout ještě větší přidanou hodnotu. 

Již nyní můžete využívat výhody funkce Zabezpečeného diagnostického přístupu 

(SDA- Secure Diagnostics Access), která byla s aktualizací 2021/3 integrována 

do informačního segmentu SD (diagnostika řídicích jednotek), a která je vlastně 

zastřešením firmy Bosch pro různá „Secure Gateway (SGW)“ řešení jednotlivých 

výrobců vozidel. SDA umožňuje bezproblémovou diagnostiku zabezpečených 

systémů nových vozidel zúčastněných výrobců. Díky tomu Vám odpadnou 

náklady na zajištění zabezpečeného přístupu k vozidlům různých značek pomocí 

jejich vlastních řešení. 

Můžete také využívat denně aktualizovaná data získávaná přímo od výrobců 

vozidel, jako například podrobné 3D obrázky, instalační polohy, pokyny pro 

demontáž a montáž, schémata zapojení atd. 

Tím chceme zajistit, že budete optimálně vybaveni pro budoucnost v oblasti 

diagnostiky vozidel a pomoci tak zvýšit vaši konkurenceschopnost na 

opravárenském trhu. 
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Úprava cen stávajících informačních segmentů / balíčků od 01.01.2022 
 

 

Dosavadní název segmentu / sady Objednací číslo 
Nová cena od 

01.01.2022 

ESI[tronic] SD 1 987 P12 420 565,91 € 

ESI[tronic] SIS 1 987 P12 425 581,82 € 

ESI[tronic] SD/SIS 1 987 P12 430 1 002,27 € 

ESI[tronic] Sada Servis 1 987 P12 550 861,36 € 

ESI[tronic] Sada Mechanik 1 987 P12 530 1 187,88 € 

ESI[tronic] Sada Elektrik 1 987 P12 520 1 187,88 € 

ESI[tronic] Profisada 1 987 P12 540 1 418,18 € 

ESI[tronic] Profisada + EBR 1 987 P12 170 1 531,82 € 

ESI[tronic] W 1 987 P12 500 677,27 € 

ESI[tronic] TestData 1 987 P15 015 186,00 € 

 
ESI[tronic] 2.0 - Nyní ještě atraktivnější! 

Pro zjednodušení výběru a používání ESI[tronic] jsme pro vás spojili jednotlivé 

informační segmenty ESI[tronic] do cenově výhodných balíčků, které budou dostupné 

od 1.1.2022. Samostatné diagnostické segmenty (SD, SIS, M, P, TSB, EBR) už 

nebudou od stejného data k objednání. 

 
Rozsah vašeho stávajícího předplatného se ale nemění. Stále vám zůstávají 

v platnosti Vámi objednané informační segmenty (objednací čísla), která jste měli 

do konce roku 2021. 

Součástí všech nových diagnostických sad jsou nyní i dva přínosné informační 

segmenty TSB a EBR. Zvažte proto možnost přechodu na nové, cenově výhodnější 

diagnostické balíčky. Jejich ceny a rozsah najdete v přiloženém kompletním ceníku 

ESI[tronic] pro rok 2022. Na první stránce ceníku se nacházejí nové diagnostické 

sady, a dále stávající segmenty, které bude možné nově objednat i v roce 2022. Na 

druhé stránce jsou informační segmenty ESI[tronic] pro stávající zákazníky s 

vyznačením nových cen některých segmentů pro  rok 2022. 

Další informace získáte u svého velkoobchodního partnera. 

Těšíme se, že i v budoucnu budete našimi spokojenými zákazníky! 

S pozdravem 

Robert Bosch odbytová s.r.o. 

Jan Horák 

Produkt marketing 
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