
KTS 560 & KTS 590 - Решение за най-новите автомобили

Уважаеми Клиенти,

Като ценен Bosch KTS и ESI[tronic] клиент, бихме искали да Ви уведомим за новостите относно защитата на достъпа до 
функцията диагностика на автомобилите, което може да окаже неблагоприятно въздействие върху вашия бизнес в 
близко бъдеще, ако вече не е. 

Производителите на превозни средства трябва да увеличат сигурността на своите превозни средства, за да се предпазят от 
кибератаки. Една от инициативите, които производителите на превозни средства приеха да направят е т.нар. SECURE GATEWAY 
или буквално казано да защитят "вратата" към електронните системи на автомобила. Това означава, че се ограничава достъпа до 
диагностичните функции на тези превозни средства поради функцията Secure Gateways. Няма да бъде възможен достъп до 
диагностичните функции  освен ако нямате подходящ VCI (комуникационен интерфейс на превозното средство), свързан към 
интернет и евентуално валидна регистрация при съответните производители на превозни средства. Защитените автомобили със 
Security Gateways ще Ви позволят да четете данни от превозните средства, но няма да ви позволят да променяте нищо по 
превозното средство (например да изтриете грешките в автомобила, да занулите сервизни интервали и т.н.).

Някои производители на автомобили стартираха представянето на своите версии на функцията SECURE GATEWAY още 
през 2017, а от Септември 2020 защитата на достъпа до данните на превозното средство ще бъде задължително изискване за 

всички нови видове превозни средства, въведени от производителите на превозни средства в рамките на ЕС съгласно 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/858.

Bosch Ви предлага решение с което да имате достъп до функцията SECURE GATEWAY посредством уредите KTS 250, KTS 

560 и KTS 590, които са подготвени и съвместими, за да Ви дадат достъп до тези защитени автомобили.   Тези 

диагностични уреди имат и други предимства за вашия бизниес, които можете да намерите на втората страница от това писмо.

Като настоящ Bosch KTS клиент, искаме да предложим възможността да обновите Вашия уред, с новото 
поколение KTS 250, KTS 560 или KTS 590, като Ви  предлагаме да възстановим сумите от 714  * лв., 7 83* лв 
или 1 565* лв за съответния уред.

Пълните подробности за промоцията ще намерите в следващите страници.

С Уважение, 
Роберт Бош ЕООД

*без ДДС

Връщаме
1 565 лв*
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С KTS 560 или KTS 590, не е необходимо 
да поръчвате специфичен хардуер от 
производителя на автомобили. Тези 

KTS-и Ви дават възможност да 
използвате софтуера* на производителя 
без да е необходим друг диагностичен 
уред. 
*Необходим абонамент за софтуера на 
производителя

Някои производители на автомобили 
използват нов диагностичн интерфейс 
базиран на Ethernet, познат още като DoIP. 

Предимстовото на тази комуникация в 
автомобила е до 200 пъти по-бърз пренос на 
данни, сравнено с предишни технологии, 
които се използват най-често за 
програмиране на управляващите блокове. 
Възможно е в бъдеще производителите на 
автомобили да използват DoIP  за регулярна 
диагностика.
Дори не е необходимо да знаете дали KTS-а 
Ви работи с DoIP. Просто го свържете с 
автомобила и го оставете да реши, кога ще 
използва DoIP интерфейса.

CAN FD е 10 пъти по-бърз от класическия 
CAN интерфейс и се използва за 
високоскоростен пренос на данни в 
новите автомобили. 
Новите Bosch KTS 560 и KTS 590 
поддържат CAN FD интерфейс, както и 
конвенционалните CAN диагностични 
интерфейси.
Дори не е нужно да знаете кога KTS 
работи с CAN FD. Просто включете KTS и 
го оставете да реши кога да използва 
CAN FD. 

новия SGW 

VM софтуер  
Plug & Play

новия DoIP интерфейсновия CAN FD интерфейс 

За да използвате онлайн порталите на 
производителите на автомобили е 
необходимо да имате диагностичен уред 
като KTS 560/590 с PassThru интерфейс 
стандарт SAE J2534.
Поддържа 30 автомобилни производителя 

(Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Buick, Cadillac, 
Chevrolet, Citroën, Ford, Hyundai, Jaguar, 
Kia, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Mazda, 
Mercedes-Benz, Mini, Nissan, Opel / 
Vauxhall, Peugeot, Renault, Saab, Seat, 
Skoda, Smart, Suzuki, Toyota, VW and Volvo). 
Последните разработки са вече включени 
в KTS уредите като интерфейс стандарта  
SAE J2534-2 (2-шини за обмен на данни) 
за марки като  Ford и Volvo. 

PassThru интерфейс 

Автосервизите имат високи стандарти. Така 
че, ако превозното средство има проблем, 
диагностицирането на неизправността 
трябва да е бързо, задълбочено и достъпно. 
Тъй като системите и компонентите на 
превозните средства стават все по-сложни 
и разнообразни, сервизите трябва да са 
най-добре оборудвани за бърз и 
ефективен, ремонт и поддръжка, 
използвайки технология за анализ на 
автомобилни системи от Bosch. Тази 
функция е вградена в KTS 560 и KTS 590. 

KTS 560 е оборудван с 1-канален 
мултиметър. 
KTS 590 е оборудван с 2-канален 
мултиметър и осцилоскоп. 

Интегрирана 
измервателна 
технология

KTS 250, KTS 560 & KTS 590 
Функции, Предимства и Ползи 

Интегриран в KTS Интегриран в KTS Интегриран в KTS 

Интегриран в KTS 





Ваучер

ESItronic Клиентски номер

Име на дистрибутора от който е закупен KTS 250/560/590

▶ 1565 лв без ДДС за KTS 590

Как да заявите възстановяване на сумата?

Дата, подпис и печат:

Маркирайте с "X" сумата за възстановяване

Как ще  
възстановим 
сумата Ви ?

1.5.

2.

3.

4.

Поръчайте 
KTS 250, KTS 560 

или KTS 590 от 
Вашия Bosch 
дистрибутор

Ще получите кредитно 
известие от Вашия Бош 

дистрибутор, веднага след 
като   Бош България 

кредитира сумата към 
дистрибутора Ви.

 Създайте ESI ticket 
удостоверяващ новия Ви 
KTS 250,   KTS 560 или KTS 
590(вижте последната 
страница за повече 
информация)

Принтирайте потвърждението от Бош 
България изпратено на вашия имейл 

Изрежете и попълнете 
ваучера по-долу към него 
прикачете принтираното 
потвърждение. Предайте 

ги на Вашия Бош 
дистрибутор от който сте 

поръчали KTS, за да Ви се 
кредитира сумата.

▶ 783 лв без ДДС за KTS 560

▶ 714лв без ДДС за KTS 250

Автсервиз:



 Промоция за връщане на пари „Гейткийпър“ („Промоция“) - Общи условия
1.Чрез участието си в Промоцията участниците се съгласяват 
да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и от цялата 
информация и всички инструкции в настоящия документ.
2.  Организаторът е Роберт Бош ЕООД  („Организатор“).
3.Служителите на Организатора или на която и да е друга 

компания от Група Бош (включително БСХ Домакински 
уреди ЕООД) и членовете на техните семейства, 
представителите на Бош, оторизираните търговци и техните 
служители, както и всяко лице, свързано професионално с 
тази дейност (и членовете на техните семейства или 
домакинства) не могат да участват в Промоцията.

Кой има право да участва в Промоцията

4.Промоцията ще започне в 00:01 ч. (GMT) на 4-ти октомври 
2021 г. и ще приключи в 23:59 ч. (GMT) на 3-ти д  екември 
2021 г. („Промоционален период“).

5. Промоцията е предназначена за независимите сервизи, с 
дейност в България, които са получили персонализиран 
ваучер за връщане на пари директно от Организатора 
(„Допустим участник“). Право на участие в промоцията имат 
само клиенти с наличен ЕЗИ абонамент и наличен уред KTS 
200, 340, 520, 540, 570, 650, 670.
6.Организаторът приема, че участниците в Промоцията (и 
те го гарантират) са на възраст над 18 години.
7.  За да участва в Промоцията,  Допустимият участник 
трябва да закупи нов (т.е. не втора ръка, мостра или 
ремонтиран), KTS 250 ( артикулен номер 0684400260),
KTS 560 (артикулен номер 0684400560) или KTS 590 
(артикулен номер 0684400590) от Bosch („Промоционален 
продукт“) от  участващ дистрибутор на Bosch по време на 
Промоционалния период. След това, в рамките на тридесет
(30)  дни участващият дистрибутор на Bosch трябва да 
изпрати документи, че са закупили Промоционалния 
продукт, а именно - от персонализирания ваучер за връщане 
на парите 
и

разпечатка на имейла - отговор от Организатора на 
диагностичния ESI билет, който Допустимият участник 
трябва да пусне, използвайки своя Промоционален 
продукт.
8. Искания могат да се подават само в рамките на тридесет 
(30) дни от датата на покупката, което означава, че крайният 
срок на исканията за връщане на пари за покупки, 
направени на  3-ти декември 2021., е не по-късно от 23:59 ч. 
(GMT) на 3-ти  януари 2022 г. ( „Крайна дата“). Искания, 
получени след Крайната дата, няма да бъдат допуснати за 
участие. За да се избегнат съмненията, датата на покупката 
се счита за ден 1.

9. Непълните или повредени документи в исканията ще се 
считат за невалидни. Организаторът не поема отговорност 
за загубени, забавени или повредени данни, възникнали по 
време на каквато и да е комуникация или подаване на 
искания.

.10. Организаторът си запазва правото по своя преценка да 
дисквалифицира исканията, за които счита, че не отговарят 
на настоящите Общи условия.

11.  Ако Допустим участник върне Промоционален продукт 
след предявяване на искането, тогава участващият 
дистрибутор на Bosch уведомява Организатора и искането 
се отхвърля. Когато връщането на пари вече е извършено, 
Организаторът си възстановява върнатите пари от 
Допустимия участник.
12.  Разрешено е само едно искане от Допустим участник.
13. Допустимият участник получава кредитно известие 714 
лв. (за закупуване KTS 250) 783 лв. (за закупуване на KTS 
560) или 1565 лв. (за закупуване на KTS 590) без ДДС от 
участващия дистрибутор на Bosch, от който е закупен 
Промоционалният продукт,, който от своя страна получава 
еквивалентно кредитно известие от Организатора. Ако по 
оригиналната фактура за Промоционалния продукт е 

платен ДДС, той също ще бъде включен в кредитното 
известие и ще бъде върнат заедно със сумата от 
Промоцията. 

Общи условия

14. По всички въпроси, свързани с Промоцията, решението 
на Организатора се смята за окончателно и не подлежи на 
кореспонденция или дискусия.
15. По време на Промоцията Допустимите участници трябва 
да се отнасят към Организатора с добра воля във всяко 
отношение. Организаторът си запазва правото да провери 
допустимостта на всички участници и да дисквалифицира 
всеки участник, за който има основателни причини да 
смята, че е нарушил някое от правилата, включително, но 
не само, фалшифициране на информация, предоставена 
на или поискана от Организатора.
16. Организаторът си запазва правото по всяко време да 
изменя или прекратява Промоцията без предизвестие. 
Независимо от това Организаторът ще положи разумни 
усилия, за да сведе до минимум ефекта от такова 
изменение или прекратяване. Всяко прекратяване или 
изменение на Промоцията ще бъде съобщено на 
Допустимия участник по имейл.
17. Промоцията не може да се използва заедно с други 
промоции с Диагностично оборудване, които се провеждат 
от Организатора или която и да е компания от Група Бош.
18.  Организаторът изключва всякаква отговорност за 
данъци, свързани с връщането на пари и всяко данъчно 
задължение, произтичащо от възстановяването на сумата, е 
отговорност единствено на Допустимия участник.
19. Допустимият участник може да бъде поканен да участва 
в  промоционална дейност и Организаторът си запазва 
правото да използва имената и адресите на участниците, 
техните снимки и аудио и/или видео записи за реклама.

20. Ако Допустимият участник не желае данните му да 
бъдат въведени в Промоцията или ако се откаже, но след 
това пожелае да се включи отново, той може да 
информира Организатора по имейл на 
Iliyan.Ormanov@bg.bosch.com

21. Организаторът ще обработва Вашите лични данни, 
които ни предоставяте за целите на Промоцията и в 
съответствие с нашите ангажименти за доставка. Правното 
основание на Организатора за обработка на Вашите лични 
данни е, че обработката се извършва за нашите законни 
бизнес интереси във връзка с Промоцията и доставката на 
избраните продукти. Няма да обработваме личните Ви 
данни за други цели, освен ако нямаме правно основание 
за това. В качеството си на Организатор ние обработваме 
Вашите лични данни по сигурен и поверителен начин и 
винаги в съответствие със закона, включително Общия 
регламент за защита на данните (2016 г.) и приложимите 
закони на Република България . В никакъв случай няма да 
разкриваме вашата лична информация на трети страни, 
освен ако няма законово основание за това. Законът ви 
предоставя права във връзка с вашата лична информация. 
За да научите повече за тях и за това как Организаторът 
обработва Вашите лични данни в съответствие със закона, 
моля, разгледайте нашия уебсайт, който се актуализира 
периодично при промяна на законовите изисквания: 
https://www.boschaftermarket.com/bg/bg/privacy-
statement.html.
22. Промоцията се урежда от законите на Република 
България и съдилищата на Република България  имат 
изключителната юрисдикция за уреждане на всеки спор 
или иск, произтичащ от или във връзка с Промоцията.

Кликнете на ESI Ticket бутона в Главно меню, 
което можете да намерите в горния десен ъгъл 
на екрана. 

Създаване на диагностичен ESI Ticket
Предусловия: KTS е свързан към автомобила и е идентифициран в ESItronic.

1. 2.

Влезте в Диагностика/Ремонт  
и с двоен клик изберете 
Електронния блок на мотора

4.

Потвърдете с 

OK

5.

Успешно!  
Вашият ESI ticket 
беше изпратен. 
Маркирайте 
Cancel бутона.

3.
Въвдете следните данни в раздела  Подател:
Фирма, Град, Име, Клиентски номер и имейл адрес

Изберете “Инсталация и настройка” от падащото меню на   Вид 
повреда, изберете "Помощ" от падащато меню "Вид инфо"

 
Въведете думата “Gatekeeper” в полето за описание на 
Повреда/Проблем, въведете датата.

Изберете бутона Изпр. на тикет 




