
Sezonowe Wzmocnienie 2014  
Akumulatory Bosch

Technologia bliżej nas



Akumulatory Bosch S6 AGM
Specjalnie przystosowane do wymagań samochodów wyposażonych 
w system Start-/Stop z odzyskiem energii hamowania i bogatym wyposażeniem.

Technologia AGM (Absorbent Glass Mat) – pomiędzy płytami znajdują się 
nasycone elektrolitem maty z włókna szklanego.

Czterokrotnie większa odporność na pracę cykliczną w porównaniu 
z akumulatorami tradycyjnymi.

u 

u 
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Akumulatory Bosch S5 EFB
Specjalnie przystosowane do wymagań samochodów wyposażonych
w system Start-/Stop.

Technologia EFB (Enhanced Flooded Battery) – płyta dodatnia akumulatora 
pokryta jest dodatkową powłoką z poliestru, co znacznie zwiększa stabilność 
masy czynnej.

Ponad dwukrotnie większa odporność na pracę cykliczną w porównaniu 
z akumulatorami tradycyjnymi.

u

u
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Akumulatory Bosch T5, T4, T3 do samochodów ciężarowych
Pierwszy absolutnie bezobsługowy akumulator do samochodów ciężarowych.

Dzięki zastosowaniu do budowy kratek stopu z dodatkiem srebra trwałość 
akumulatora została wydłużona o 20%
Zastosowanie specjalnej pokrywy labiryntowej oraz zaopatrzonych w uszczelki 
korków Security+ zabezpiecza przed wydostawaniem się elektrolitu nawet 
przy przechyleniu o 90 stopni.

u

u
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Akumulatory Bosch M6, M4 do motocykli
Do 20% wydłużony okres użytkowania nawet w niekorzystnych warunkach.

Dzięki zastosowaniu konstrukcji o podwyższonej wytrzymałości zdolność 
do długotrwałej pracy pod wysokimi obciążeniami i w ekstremalnych 
temperaturach.
M4 oferują możliwość dostępu do wnętrza i uzupełniania poziomu elektrolitu.

M6 posiadają wyjątkową odporność na wstrząsy i całkowite zabezpieczenie 
przed wyciekiem elektrolitu dzięki technologii AGM.
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Akumulatory Bosch L5, L4 trakcyjne
Bosch L5 Deep Cycle wykonane w technologii EFB i Silver
Wyjątkowa odporność na pracę cykliczną. Możliwe 300-400 cykli ładowania
/rozładowania do głębokości 60% (600-700 cykli dla L6 Deep Cycle AGM).

Możliwe ładowanie przy pomocy popularnych ładowarek z krzywą ładowania IU.

Zabezpieczone przed wyciekiem elektrolitu przy kącie przechylenia do 55 stopni.
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Akumulatory Bosch S5, S4, S3 do samochodów osobowych
Absolutnie bezobsługowe.
Okres użytkowania średnio 20% dłuższy od akumulatorów konwencjonalnych.

Moc startowa wyższa do 30% od akumulatorów konwencjonalnych.

Specjalna pokrywa labiryntowa zabezpiecza przed wydostaniem się kwasu 
z wnętrza akumulatora i umożliwia montaż we wnętrzu pojazdu.
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Akumulatory Bosch: 
jeszcze więcej mocy do wszystkich zastosowań



Sezonowe Wzmocnienie 2014: 
Zasady Akcji

Jak uzyskać możliwość zakupu atrakcyjnych produktów za symboliczną złotówkę? Nie ma nic prostszego!

1. W okresie 11.08.2014 – 30.09.2014 kup jeden lub więcej pakiet akumulatorów Bosch:
- pakiet 30 (30 sztuk)
- pakiet 50 (50 sztuk)
- pakiet 100 (100 sztuk)
- pakiet 150 (150 sztuk)
*Akumulatory do samochodów ciężarowych Bosch linii T3, T4, oraz T5, liczą się w akcji podwójnie!

2. Dokonanie zakupu każdego z pakietów powinno być potwierdzone maksymalnie dwoma fakturami.

3. Wybierz jeden z przedmiotów Akcji Promocyjnej z odpowiedniego pakietu. Przedmioty Akcji Promocyjnej znajdziesz na kolejnych 
stronach folderu oraz na stronie www.sezonowewzmocnienie.pl

4. Uczestnikiem akcji może być punkt sprzedaży detalicznej akumulatorów zaopatrujący się u Dystrybutora w akumulatory marki 
Bosch nie będący bezpośrednim partnerem handlowym Robert Bosch Sp. z o.o.. Lista Dystrybutorów znajduje się na stronie
www.sezonowewzmocnienie.pl pod linkiem „Dystrybutorzy”.
Zgłoszenie udziału w Akcji Promocyjnej „Sezonowe Wzmocnienie” może zostać dokonane przez właściciela Punktu Sprzedaży 
Detalicznej lub przez osobę upoważnioną do dokonania takiego zgłoszenia.

5. W terminie nie przekraczającym 26.10.2014 zarejestruj swój udział w Akcji poprzez stronę internetową 
www.sezonowewzmocnienie.pl. Wydrukowany i podpisany czytelnie formularz Zgłoszenia Udziału w Akcji Promocyjnej wraz z 
kopiami faktur potwierdzającymi dokonanie przez Ciebie zakupów należy również przesłać na adres Organizatora lub załadować 
zeskanowane dokumenty (formularz + faktury) poprzez stronę www.sezonowewzmocnienie.pl.

Adres Organizatora:
A1 Agencja Reklamowa
ul. Grzybowska 4 lok. 138
00-131 Warszawa 79
tel: 22 412 20 00 
Dopisek: „Sezonowe Wzmocnienie”

6. Formularz Zgłoszenia Udziału w Akcji Promocyjnej znajdziesz na stronie www.sezonowewzmocnienie.pl w zakładce 
„Zgłoszenie udziału“ lub na stronie 6 niniejszego folderu.

7. Do dnia 05.12.2014 kurier dostarczy wybrany przez Ciebie Przedmiot Akcji Promocyjnej razem z fakturą opiewającą 
na 1 złotówkę netto, do opłacenia na miejscu.

Szczegółowy Regulamin Akcji Promocyjnej „Sezonowe Wzmocnienie” znajdziesz na stronie:
www.sezonowewzmocnienie.pl

Jeśli będziesz miał jakieś wątpliwości, prosimy o kontakt z infolinią: 22 412 20 00 



30B: Ładowarka 
do akumulatorów Bosch C3
Ładowarka Bosch C3 to urządzenie 
do ładowania akumulatorów 
ołowiowo-kwasowych, stosowanych 
w samochodach osobowych, motocyklach
i innych pojazdach – np. akumulatorów
z ciekłym elektrolitem, żelowych lub AGM. 
Opcja ładowania 6 V oraz 12 V. Cztery tryby 
pracy umożliwiające ładowanie akumulatorów
w różnych stanach naładowania.

30C: Radioodtwarzacz CD 
SONY ZS-PS30CP
Wyposażony w tuner analogowy z cyfrową syntezą 
częstotliwości i pamięcią 30 stacji, AM, FM. 
Możliwość odtwarzania: CD, MP3. Wbudowane 
wejście USB.Moc wyjściowa: 1 W + 1 W. 
Możliwe zasilanie: 6 baterii R14, sieciowe 
220 - 240 V, 50/60 Hz.

30D: Kuchenka mikrofalowa 
Bosch HMT84M451
Sterowanie przyciskami oraz chowanym 
pokrętłem. Moc: 900 W, 5 poziomów mocy: 
900 W, 600W, 360W, 180W, 90W. 
Pojemność: 25 l, lakierowane wnętrze.
7 programów automatycznych
+ funkcja Memory. Duży wyświetlacz cyfrowy
ze wskaźnikiem czasu.

30A: Zestaw: Czajnik Bosch TWK 3A014 + ekspres Bosch TWA 3A014
Czajnik o mocy grzałki: 2000-2400 W i pojemności: 1.7 l. Wyposażony w wyjmowany filtr 
antywapniowy, płytę grzejną ze stali szlachetnej. Obrotowa podstawa przyłączeniowa 360º. 
Przelewowy ekspres kawowy o mocy: 900-1100 W. Szklany dzbanek utrzymujący aromat 
kawy na 10/15 filiżanek(1.25 l). Wyposażony w system zaparzania wydobywający optymalny 
aromat kawy oraz wyjmowany filtr uchylny.

30E: Odkurzacz ZELMER 
ZVC335ST
Workowy odkurzacz z możliwością odkurzania 
do pojemnika na kurz. Klasa efektywności 
energetycznej: C. Pojemność worka: 3,5l / pojemnika: 
1,5l. Zasięg: 9m. 2x zmywalny filtr EPA10, 
parkowanie pion/poziom. Miękkie kółka, wskaźnik 
wymiany worka / turboszczotka.

50B: Myjka wysokociśnieniowa
KÄRCHER K 2 Premium
Wyposażenie: pistolet spryskujący; wąż 
wysokociśnieniowy (6 m); lanca Vario-Power;
dysza rotacyjna; wbudowany filtr wody; 
adapter do podłączenia węża ogrodowego 3/4". 
Ciśnienie maksymalne: 110 bar. Wydajność 
tłoczenia maksymalna: 360 l/h. Wydajność 
powierzchniowa: 20 m²/h. Maksymalna 
temperatura doprowadzanej wody: 40 °C. 
Moc przyłącza: 1,4 kW.

50D: Karta wartości 500 zł 
na zakup paliwa na stacjach BP
Karta uprawnia do zakupu wszystkich 
produktów i usług dostępnych na stacjach BP.
Możliwość opłacenia transakcji za zakup 
paliwa (ON, Pb, LPG) oraz produktów ze 
sklepu znajdującego się na stacji czy 
skorzystania z myjni samochodowej. 
Termin ważności: 24 miesiące.

50E: Urządzenie wielofunkcyjne 
HP M1132MFP
Dostępne funkcje: drukowanie, kopiowanie 
i skanowanie. Technologia druku: laserowa 
(monochromatyczna). Rozdzielczość druku mono: 
600x600 dpi. Wydajność do: 8000 str./mies. 
Pojemność podajnika: 150 arkuszy. Złącze USB 2.0.
Maksymalna szybkość druku (mono): 18 str./min.

50C: Nawigacja samochodowa 
GPS GARMIN Nuvi 54LM
Nawigacja samoch. z serii Essential z 5-calowym 
wyświetlaczem, 480 x 272 px.
Bezpłatna, bezterminowa aktualizacja map. 
Asystent pasa ruchu z widokiem skrzyżowań oraz 
baza fotoradarów. Wyświetla informacje 
o ograniczeniach prędkości i dokładnym czasie 
przyjazdu. Funkcja łatwego wyszukiwania adresów.

Produkty w pakiecie  30

Produkty w pakiecie  50
50A: Kino domowe SONY DAV-TZ140 5.1
Standardy odtwarzania obrazu: DVD+R/RW, DVD–R/RW, XviD, MPEG-4, VCD, SVCD. 
Standardy odtwarzania dźwięku: CD Audio, CD-R/RW, MP3, WMA, AAC, SACD, 
Dolby Digital, DTS. Tuner FM z pamięcią na 20 stacji. głośniki z technologią Bass Reflex. 
Maksymalna moc wyjściowa zestawu: 300 W



Produkty w pakiecie  100
100A: Lodówka INDESIT 
BIAA 10P X
Klasa energetyczna: A+ / zużycie energii: 
239 kWh/rok. Głośność: 39 dB(A). 
Pojemność netto: 230 litrów (182+48). 
Specjalna powłoka antybakteryjna Hygiene 
Control. Wyposażona w system oświetlenia 
Dual Light. Możliwość obustronnego montażu 
drzwi. Wymiary (WxSZxG): 150x60x65,5 cm.

100D: Tablet LENOVO Yoga 
B6000
System operacyjny: Android 4.2. Procesor: 
MT8125/ 1.2 GHz / 4 rdzenie. Zainstalowana 
pamięć RAM: 1 GB / wbudowana pamięć: 
16 GB. Przekątna ekranu: 8” / rozdzielczość: 
1280 x 800 pikseli. Komunikacja: Bluetooth 4.0.
WiFi 802.11 b/g/n, microUSB. Obsługa kart 
pamięci: microSD. Wbudowane: GPS, 
akcelerometr, kompas cyfrowy, 
aparat fotograficzny.

150A: Pralka automatyczna 
Bosch WAB2021JPL
Załadunek: 6 kg, pojemność bębna: 42 l; 
średnica drzwi pralki: 30 cm.
Efektywność energetyczna: A+++. 
Poziom hałasu: 57 dB/ 73 dB. Elektroniczny 
wyświetlacz z info o przebiegu programu, 
temp., obrotach wirowania, czasie do 
końca prania. W pełni elektroniczne sterowanie 
za pomocą jednego pokrętła. 
Wymiary (W x SZ x G): 85 x 60 x 56 cm.

150D: Notebook ASUS X551
Procesor: Intel Celeron 1007U, 1500 MHz, 
Pamięć RAM: 4 GB DDR3.
Przekątna ekranu: 15,6”; rozdzielczość: 
1366x768 pikseli. Karta graficzna: Intel HD 
Graphics. Dysk HDD: 500 GB. Wbudowana 
kamera 0,3 Mpix. Karta sieciowa, WiFi, złącza 
A/V: HDMI. Wejście mikrofonowe, Wyjście 
słuchawkowe, Wyjście D-Sub (VGA) ilość 
portów USB: 2; rodzaj USB: 1x 3.0, 1x 2.0. 
Akumulator: 4400 mAh.

150E: Dwa rowery KROSS 
Trekking Grand Tivano 
męski + damski
Stworzone z myślą o pokonywaniu długich 
dystansów w komfortowej pozycji. Koła 26”,
amortyzator przedni o skoku 30 mm, solidna 
konstrukcja ramy wykonanej z materiału Performance 
Aluminum i odpowiednio dobrana geometria 
zapewniają stabilne i komfortowe prowadzenie. 
Trwałe komponenty Shimano Tourney gwarantują 
niezawodność nawet w ciężkich warunkach.

150B: Aparat fotograficzny SONY 
DSC HX300
Matryca CMOS o rozdzielczości 20,4 mln pikseli. 
Rozdzielczość obrazu: maks. 5184x3888 pikseli. 
Procesor obrazu Exmor R™ CMOS. Szerokokątny 
obiektyw z zoomem optycznym 50x. 3-calowy, 
uchylny ekran LCD. Funkcja zapisu filmu Full HD 
(1920x1080), także w trybie 50p oraz 50 klatek/s. 
Obsługa kart pamięci: Memory Stick Duo / PRO Duo.

150C: Zestaw elektronarzędzi Bosch: wiertarka, wkrętarka, szlifierka, narzędzie wielofunkcyjne
Wiertarka udarowa Bosch PSB 500 RE CT - Moc: 500 W, moment obrotowy: 7,5 Nm. Liczba udarów: 48000/min; prędkość obrotowa: 
50 - 3000/min. obroty: prawo / lewo. Typ uchwytu: samozaciskowy.
Wkrętarka BOSCH PSR 1800 LI-2 - napięcie: 18 V.  Ponad 300 wkręceń śrub na jednym ładowaniu baterii. W zestawie 2 akumulatory, 
1 godzinna ładowarka. Technologia Li-Ion - bez efektu pamięci i samo rozładowania.
Szlifierka kątowa Bosch PWS 750-115. Moc: 750 W. System Bosch Dust Protection gwarantujący optymalną moc i wydłużający 
żywotność. Łatwa blokada wrzeciona przy użyciu przycisku blokującego. Tarcza: 115 mm.
Narzędzie wielofunkcyjne Bosch PMF 190 E - moc: 190 W. Wyposażenie: brzeszczot do drewna i metalu 85 mm, zestaw papierów 
ściernych 93 mm, płyta szlifierska, brzeszczot do cięć wgłębnych HCS do drewna 32 x 40 mm, klucz, walizka. 4-stopniowy ogranicznik 
do brzeszczotów.

100E: Telewizor SONY 
KDL32R410BBAEP
Ekran LED 32 cale - jaśniejszy obraz dzięki 
bezpośredniemu podświetleniu diodowemu. 
Czystszy i bardziej kontrastowy obraz dzięki 
technologii Clear Resolution Enhancer. 
Większa płynność i ostrość obrazu dzięki 
technologii Motionflow XR. 
Możliwość odtwarzania z nośników USB.

100B: Wieża stereo PIONEER 
X-CM32BT
Odtwarzacz płyt: CD. Moc znamionowa RMS: 
2 x 15 W. Standardy odtwarzania dźwięku: MP3, 
WMA. Radio analogowe z pamięcią 45 stacji oraz 
z RDS. Funkcje dodatkowe: Bluetooth, wejście USB. 
Korektor dźwięku z regulacją niskich i wysokich tonów. 
4 ustawienia EQ.  2-drożne kolumny Bass-Reflex.

100C: Robot kuchenny Bosch - MUM56Z40 Styline
Moc: 900 W. Funkcja łagodnego rozbiegu i elektronicznej regulacji prędkości.
7-stopniowa regulacja prędkości oraz funkcja pracy pulsacyjnej. Wyposażony 
w wyświetlacz LED. Wielofunkcyjne ramię ze specjalną przekładnią i trzema rodzajami napędu. 
Hak do zagniatania ciasta, końcówka do ubijania. Maszynka do mielenia mięsa. 
Wyciskarka do cytrusów.

Produkty w pakiecie  150



 

 

Data: ………..…………………..………………....... Podpis:

 
 

W terminie nie przekraczającym 26.10.2014 zarejestruj swój udział w Akcji poprzez stronę internetową www.sezonowewzmocnienie.pl.
Wydrukowany i podpisany czytelnie formularz Zgłoszenia Udziału w Akcji Promocyjnej wraz z kopią dowodu zakupu należy również przesłać 
na adres: A1 Agencja Reklamowa, ul. Grzybowska 4 lok. 138; 00-131 Warszawa z dopiskiem Sezonowe Wzmocnienie lub załadować 
zeskanowane dokumenty poprzez stronę www.sezonowewzmocnienie.pl. 

Sezonowe Wzmocnienie 2014  
Zgłoszenie udziału w Akcji Promocyjnej
1. Nazwa Punktu Sprzedaży Detalicznej biorącego udział w Akcji Promocyjnej: 

..........................................................................................................................................................................................................................

e-mail: ...............................................................................................................................................................................................................

Osoba zgłaszająca: 

……………………………..………………….…….……………………………………….............................................................................................................

2. Dane Teleadresowe Punktu Sprzedaży Detalicznej do wystawienia Faktury VAT:

Nazwa firmy:

..........................................................................................................................................................................................................................

ul. ....………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................

Kod/miasto:          -              ; …………………………..............................................................................................................................................

NIP .........................................................................................

3. Dokument zakupu pakietu/pakietów 150 i/lub 100 i/lub 50 i/lub 30

Pakiet 150

Pakiet 100

 

Pakiet 50

 

Pakiet 30

4. Adres dostawy Przedmiotu Akcji Promocyjnej:

Nazwa Firmy: ………………...…………………..….…….………………………………………………............…........................................................................

ul. ……………………………………………….…..……………………………………………………………....................................................................................

Kod/miasto:          -              ; …………………………..............................................................................................................................................

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru przedmiotu akcji promocyjnej: ……......…………….….............................................................

Faktura VAT nr …….............….……..                                                                                                    

Data zakupu …………......................                                                                                                    

Data płatności ……………..…..….…..                                                                             

Dystrybutor ………………..…..….…... 

Faktura VAT nr …….............….……..                                                                                                    

Data zakupu …………......................                                                                                                    

Data płatności ……………..…..….…..                                                                             

Dystrybutor ………………..…..….…... 

Faktura VAT nr …….............….……..                                                                                                    

Data zakupu …………......................                                                                                                    

Data płatności ……………..…..….…..                                                                             

Dystrybutor ………………..…..….…... 

Faktura VAT nr …….............….……..                                                                                                    

Data zakupu …………......................                                                                                                    

Data płatności ……………..…..….…..                                                                             

Dystrybutor ………………..…..….…... 

Faktura VAT nr …….............….……..                                                                                                    

Data zakupu …………......................                                                                                                    

Data płatności ……………..…..….…..                                                                             

Dystrybutor ………………..…..….…... 

Faktura VAT nr …….............….……..                                                                                                    

Data zakupu …………......................                                                                                                    

Data płatności ……………..…..….…..                                                                             

Dystrybutor ………………..…..….…... 

Faktura VAT nr …….............….……..                                                                                                    

Data zakupu …………......................                                                                                                    

Data płatności ……………..…..….…..                                                                             

Dystrybutor ………………..…..….…... 

Faktura VAT nr …….............….……..                                                                                                    

Data zakupu …………......................                                                                                                    

Data płatności ……………..…..….…..                                                                             

Dystrybutor ………………..…..….…... 

  

 

Oświadczam, ze zapoznałem/am się i akceptuje Regulamin akcji promocyjnej „Sezonowe Wzmocnienie”, którego pełna treść jest dostępna na stronie internetowej 
„www.sezonowewzmocnienie.pl”.

Zgadzam się na przechowywanie i wykorzystywanie podanych przeze mnie danych przez firmę Robert Bosch Sp.z o.o. ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, oraz 
partnerów handlowych Bosch w celu informowania mnie o produtkach i usługach. Mam prawo wglądu oraz zmian informacji dotyczących mojej osoby, będących 
w posiadaniu firmy Robert Bosch Sp. z o.o. W każdej chwili mam możliwość wycofania zgody na dysponowanie moimi danymi przez f irmę Robert Bosch Sp. z o.o. 
pod wskazanym wyżej adresem.
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Cztery linie żarówek Bosch
Prosty wybór – to jasne!

Żarówki Bosch to program oferujący 4 linie żarówek 12 V. Linia Pure Light 
to szeroki program referencji w jakości wyposażenia fabrycznego. Longlife 
Daytime to dłuższa żywotność. Plus 90 to największy zasięg światła. Xenon 
Silver to linia oferująca światło o barwie zbliżonej do światła dziennego. 
Oferta żarówek Bosch to prosty a zarazem bezpieczny wybór. 

www.motobosch.pl



Nawet do 20% dłuższa żywotność w porównaniu 
z konwencjonalnymi akumulatorami

Do 30% wyższa moc rozruchowa

Absolutnie bezobsługowe po zamontowaniu w samochodzie

Wysoka odporność na pracę cykliczną i jazdę na krótkich odcinkach

Niezawodny rozruch także zimą przy ekstremalnie niskich 
i wysokich temperaturach

Minimalny stopień samorozładowania

Jakość wyposażenia oryginalnego

Najwyższe bezpieczeństwo eksploatacji dzięki podwójnemu zabezpieczeniu
przed iskrą zwrotną, pokrywie labiryntowej chroniacej przed wyciekiem
oraz centralnemu odprowadzeniu gazów

Przeznaczone także do montażu w kabinie pojazdu (wybrane typy)

Wysokie rezerwy energii dla systemów bezpieczeństwa (ESP, ABS, SBC, 
Parctronic) oraz komfortu (DVD, nawigacja, ogrzewanie postojowe, 
ogrzewanie foteli, telewizja, elektronika kokpitu)
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Więcej informacji o Akcji Promocyjnej „Sezonowe Wzmocnienie 2014” znajdziesz na stronie:
www.sezonowewzmocnienie.pl

Więcej informacji o Akumulatorach Bosch znajdziesz na stronie:
www.akumulatoryBosch.pl

Więcej informacji o produktach motoryzacyjnych Bosch znajdziesz na stronie:
www.motoBosch.pl

Akumulatory Bosch: 
moc skrojona na miarę

Technologia bliżej nas


