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Partner Serwisowy



Partner serwisowy Bosch Rexroth – 
dołącz do sieci specjalistów!

W maszynach samojezdnych montowane są coraz bardziej złożone i zaawansowane 
układy hydrauliki roboczej, napędu jazdy, napędu wentylatora czy układy sterowania, 
których serwis wymaga specjalistycznej wiedzy oraz wydajnych i wysokiej jakości 
produktów.

W przypadku awarii liczy się szybkość działania i minimalizacja kosztów przestojów 
maszyn.

Dlatego fi rma Bosch Rexroth wdraża w życie koncepcję partnerów serwisowych 
tworzących szeroką i zregionalizowaną sieć warsztatów partnerskich. Połączenie 
sprawdzonej jakości fi rmy Bosch Rexroth i lokalnej infrastruktury partnerów 
serwisowych będzie korzystne dla każdej ze stron.

Liczne zalety partnerstwa są widoczne przede wszystkim w codziennych działaniach 
serwisów maszyn oraz u ich użytkowników: przykładowo dzięki stosowaniu trwałych 
oryginalnych części zamiennych można ograniczyć pozaplanowe przestoje. Ponadto 
specjalistyczne narzędzia serwisowe umożliwiają szybką naprawę pozwalającą 
utrzymać wysoką jakość oryginalnego produktu.
 
Dzięki integracji wspólnych kompetencji oraz zapewnieniu łatwego dostępu
do oryginalnych części zamiennych, fi rma Bosch Rexroth wraz ze swoimi partnerami 
serwisowymi dąży do zwiększenia poziomu zadowolenia klientów oraz wspólnego 
wzrostu na rynku.



Wasze korzyści 
i nasze wymagania

Jako partner serwisowy fi rmy Bosch Rexroth odnoszą Państwo wiele korzyści: 
oferowane wyłącznie partnerom serwisowym wsparcie z dostępem do dokumentacji 
technicznej i know-how umożliwia znacznie szybszą realizację usług serwisowych
i zapewnienie wyższej jakości usług – wszystko to na warunkach rynkowych.

Zależy nam na tym, aby program partnerów serwisowych kojarzony był z najwyższą 
jakością i niezawodnością marki Rexroth. Aby sprostać temu wyzwaniu, zostały określone
minimalne wymagania niezbędne do osiągnięcia jednolitego wizerunku marki.
Stanowią one podstawę zorientowanego na przyszłość partnerstwa serwisowego.

Nasze wymagania:

1. Wyposażenie warsztatowe:
• Wyposażenie serwisowe fi rmy Bosch Rexroth
• Narzędzia specjalistyczne fi rmy Bosch Rexroth
• Stanowiska diagnostyczne fi rmy Bosch Rexroth

2. Organizacja i kwalifi kacje:
• Wdrożenie standardów fi rmy Bosch Rexroth
• Metody pracy zorientowane na klienta
• Przygotowanie praktyczne pracowników
• Wdrożenie organizacji warsztatu

3. Infrastruktura:
• Oznakowanie budynku zgodne z wytycznymi Corporate Design
• Przejrzysta struktura pomieszczeń
• Dogodny dojazd
• Najnowsze systemy informatyczne do zarządzania pracą warsztatu

Korzyści partnera serwisowego:

 Części zamienne i gotowe produkty w jakości 

       wyposażenia oryginalnego

  Profesjonalne wyposażenie warsztatowe dzięki 

specjalnie opracowanemu wyposażeniu serwisowemu 

 Specjalne warunki cenowe i rabaty

 Dostęp do informacji o oryginalnych nastawach

 Programy podnoszenia kwalifi kacji i wsparcie techniczne

 Usługi serwisowe certyfi kowane przez fi rmę

       Bosch Rexroth

  Wsparcie w kwestiach wizerunkowych i marketingowych 

  Potwierdzenie jakości usług serwisowych w drodze 

regularnie prowadzonych audytów
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Droga do partnerstwa 
serwisowego

Zobowiązanie marki Rexroth do zapewnienia najwyższej jakości w połączeniu z ofertą 
usług partnera serwisowego gwarantuje sukces sieci partnerów serwisowych. Aby zapewnić, 
że wszyscy partnerzy serwisowi fi rmy Bosch Rexroth spełniają wymagane standardy, 

będziemy towarzyszyć Państwu podczas całego procesu certyfi kacji aż do uzyskania 
pozytywnego wyniku audytu certyfi kującego. W tym celu zostanie sporządzony 
wspólnie z Państwem plan działań indywidualny dla każdego warsztatu.

Partnerstwo serwisowe w czterech krokach:

Analiza
• Wstępna analiza metodą  

porównania stanu rzeczywistego 
z wymaganym

• List intencyjny

Wdrożenie
• Realizacja uzgodnionych  

działań

Ocena
• Proces certyfi kacji partnera 

serwisowego w drodze audytu

Partnerstwo
• Podpisanie umowy
• Wsparcie serwisowe wyłącznie 

dla partnerów serwisowych  
oraz wsparcie techniczne



Fundamenty 
współpracy

Zobowiązanie partnera serwisowego
„Wszystko, co nosi nazwę Bosch Rexroth musi mieć jakość 
Bosch Rexroth.“ Zobowiązanie do zapewnienia jakości jest 
podstawą owocnej współpracy pomiędzy fi rmą Bosch
Rexroth a partnerem serwisowym.

Oferta usług
Sieć partnerów serwisowych składa się z warsztatów „Centrum 
Napraw“ i „Punkt Serwisowy“ oferujących zróżnicowany zakres 
usług. Dzięki temu będą Państwo mogli zaoferować klientom 
kompletną ofertę serwisową.

Orientacja na klienta
Najwyższa jakość oferowanych usług i silna orientacja na klienta 
są priorytetem dla fi rmy Bosch Rexroth i muszą stać się także 
Państwa priorytetem.

Oryginalne części zamienne
Za pośrednictwem sklepu internetowego Bosch Rexroth eShop mogą 
Państwo zamówić ponad 15 000 oryginalnych części zamiennych z naszego 
magazynu centralnego. Utrzymując zapasy magazynowe w wysokości 
2,5 mln artykułów, gwarantujemy wysoką dostępność części zamiennych.

Jakość
Marka Rexroth jest symbolem najwyższej jakości usług. Dlatego 
w ramach programu partnerów serwisowych wszystkie istotne 
dla zapewnienia jakości procesy oraz działania są systematycznie 
kontrolowane i doskonalone.

Organizacja warsztatu
Profesjonalny wizerunek zewnętrzny i dobra organizacja 
wewnętrznych procedur są dowodem jakości i sprawiają,
że klienci nabierają zaufania do oferowanych usług
serwisowych.

Wizerunek i marketing
Prawidłowe oznakowanie i zewnętrzny wizerunek partnera 
serwisowego fi rmy Bosch Rexroth ułatwia klientom wybór 
właściwego warsztatu, natomiast sam warsztat zyskuje
wizerunkowo dzięki renomie marki Rexroth.

Więcej informacji:

www.boschrexroth.pl
Tel. + 48 (22) 738 18 60

aftermarket@boschrexroth.pl



Zakres usług oferowany przez partnera serwisowego Bosch Rexroth

Będąc partnerem serwisowym, mają Państwo możliwość 
certyfi kowania swojego warsztatu jako Centrum Napraw 
Bosch Rexroth lub Punkt Serwisowy Bosch Rexroth.
Te dwa rodzaje warsztatów różnią się przede wszystkim 
wymaganiami w zakresie technicznego wyposażenia 
warsztatowego oraz kwalifi kacji pracowników.

Dzięki współpracy w ramach sieci partnerów
serwisowych mogą Państwo oferować swoim klientom 
pełen zakres usług: od serwisu u klienta,
poprzez diagnostykę, aż po kompletną naprawę
z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych. Partner Serwisowy

Punkt Serwisowy

Partner Serwisowy

Centrum Napraw

 Certyfi kowane naprawy elementów hydraulicznych Rexroth  ✓

 Kontrola hydrauliczna naprawionych elementów hydraulicznych z wykorzystaniem oryginalnych parametrów referencyjnych  ✓

 Regeneracja części używanych przy użyciu specjalistycznego wyposażenia Rexroth   ✓

 Serwis cieczy roboczych ✓ ✓

  Serwis u klienta z diagnozą błędów / usługa demontażu i odbioru uszkodzonych elementów hydraulicznych ✓ ✓

 Montaż i uruchomienie naprawionych lub wymienionych elementów hydraulicznych ✓ ✓

 Bieżąca konserwacja urządzeń i utrzymywanie zapasu części ✓ ✓

Jeśli Państwa warsztat oferuje serwis u klienta i specjalizuje się w diagnostyce oraz naprawie maszyn samojezdnych, oznacza to, 

że są Państwo gotowi, aby zostać naszym partnerem jako Punkt Serwisowy Bosch Rexroth. 

Jeśli mają Państwo zamiar rozwinąć działalność i zostać ekspertem fi rmy Bosch Rexroth w dziedzinie napraw i diagnostyki urządzeń hydraulicznych, 

wówczas właściwym wyborem będzie uzyskanie certyfi katu Centrum Napraw Bosch Rexroth.

Zapraszamy Państwa do nowej sieci partnerów serwisowych fi rmy Bosch Rexroth!
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