Weź udział
w 10. Akademii Wiedzy
www.KlubExpertaBosch.pl

Denoxtronic – system oczyszczania spalin
w samochodach osobowych

Denoxtronic – system oczyszczania spalin
w samochodach osobowych
Norma emisji spalin Euro 6 do samochodów osobowych
napędzanych silnikiem Diesla zobowiązuje do znacznego
zmniejszenia emisji spalin, głównie NOx i CO2.

Czas
trwania
15.10 – 1
7.11
2019 r.

Prawie wszystkie obecnie produkowane silniki Diesla,
spełniające normę Euro 6, wyposażone są w system SCR
(Selektywnej Redukcji Katalitycznej), którego kluczowym
elementem jest system Denoxtronic.
Zapoznaj się z materiałami edukacyjnymi, z których
dowiesz się, jakimi kompetencjami w zakresie tej
technologii dysponuje firma Bosch.

Weź udział w Akademii Wiedzy w 3 prostych krokach
Wejdź na www.KlubExpertaBosch.pl w zakładkę „Akademia”, a następnie w „Materiały Edukacyjne”.
Obejrzyj film instruktażowy i zapoznaj się z prezentacją.
Rozwiąż Test Wiedzy do 17.11.2019 r.

Wyniki zostaną opublikowane 19.11.2019 r.

Podnieś kwalifikacje pracowników i odbierz 50 punktów extra! Szczegółowe informacje na ostatniej stronie.

Zdobądź wartościowe nagrody
10. Akademii Wiedzy
Nagrody czekają na 10 uczestników, którzy w najkrótszym czasie uzyskają najlepsze wyniki z Testu Wiedzy!

x

 kspres do kawy VeroCup 300 Bosch
E
lub
Zestaw do demontażu
modułu Denox 3

1

Nagroda II Stopnia:
 uchenka mikrofalowa
K
HMT84M451 Bosch
lub
Zestaw
wkrętaków
BETA

x
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Nagroda III Stopnia:
 krętarka IXO Bosch
W
lub
Odkurzacz
akumulatorowy
GAS 12V Bosch

Nagrody gwarantowane za dobre wyniki z Testu Wiedzy:*
 eśli uzyskasz 100%
J
poprawnych odpowiedzi,
otrzymasz torbę
sportową 4F
z logo Boscha

 eśli uzyskasz 80–99%
J
poprawnych odpowiedzi,
otrzymasz latarkę
inspekcyjną King Tony

 eśli uzyskasz 50–79%
J
poprawnych odpowiedzi,
otrzymasz ładowarkę
samochodową z logo
Boscha

x
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* Nie dotyczy uczestników, którzy otrzymali Nagrody: Główną, II lub III Stopnia.

Nagroda Główna:

Zaproś pracowników
do Klubu Experta Bosch
Twoi pracownicy zyskają dostęp do specjalistycznej wiedzy technicznej, porad oraz szkoleń w formie Konkursów
i Akademii Wiedzy. Wspieraj ich w podnoszeniu kompetencji zawodowych.

Jak zarejestrować swojego pracownika w Klubie?
Twoje dane

Szukaj ...

> Twoje dane
> Zarządzaj pracownikami

W
 głównym panelu strony www Klubu znajdź
„Twoje dane”.
W
 ejdź w „Zarządzanie pracownikami”
i zaproś osoby zajmujące się naprawą
samochodów, doborem lub zakupem
części samochodowych w Twoim
warsztacie.

 pewnij się, że zaproszony pracownik aktywował konto, klikając w link otrzymany e-mailem.
U
 trzymasz 50 punktów w Programie extra, jeśli choć 1 pracownik aktywuje konto.
O
 achęć go do rozwiązania Testu 10. Akademii Wiedzy.
Z

Klub Experta Bosch
www.KlubExpertaBosch.pl
kontakt@KlubExpertaBosch.pl
Infolinia: +48 502 051 851

