
DATAOVERFØRSEL 
TIL PRO360
Overfør dine kunde- og enhedsdata fra  
den gamle database til den nye PRO360 
 

www.boschpro360.dk

Download 

appen nu

It’s in your hands. Bosch Professional.



FORDELE VED DATAOVERFØRSLEN
Alle digitale services fra Bosch på en enkelt platform:

 ▶ Alle enheds- og servicedata i et enkelt overblik, uanset hvilken platform de blev registreret på.
 ▶ Ikke flere trættende søgninger på to platforme i forbindelse med service- og garantisager.
 ▶ Kun ét login til dine servicedata.

Ansøg om at overføre dine data på den gamle platform  
under menupunktet “Data transfer to PRO360”

Opret en PRO360-konto, hvis du ikke allerede har en,  
på www.boschpro360.dk

Bekræft din PRO360-konto, som dine data skal overføres til,  
ved at klikke på linket i bekræftelsesmailen

SÅDAN FUNGERER DET:

1

2

3

VÆRD AT VIDE
Hvad er Bosch ID, og hvilke applikationer bruger dette ID?
Bosch ID er et bekræftelsessystem fra Robert Bosch GmbH, der bruges i mange Bosch-produkter eller websted-
er. Kort og godt: Det bruges til login, og fremover skal du bare have et brugernavn og en adgangskode til Bosch' 
applikationer. Mange websider fra Bosch-koncernen tillige med talrige Bosch-produkter bruger det nye Bosch ID. 
Dette omfatter fx Bosch eBikes websider samt sider og produkter fra Bosch Power Tools eller Bosch Smart Home.

Hvem kan hjælpe mig, hvis jeg har spørgsmål om PRO360 og dataoverførslen?
Hvis du har spørgsmål om PRO360, kan du kontakte os mandag til fredag fra kl. 8 til kl. 16.
E-mail: powertools@dk.bosch.com 
Telefon: +45 44898410

Start i dag med PRO360.  
Download appen i App Store, eller start på www.boschpro360.dk
Google Play og Google Play-logoet er varemærker, der tilhører Google LLC.
Apple og Apple-logoet er varemærker, der tilhører Apple Inc.

Efter et par arbejdsdage finder du dataene fra den gamle platform på din  
PRO360-konto. 
Bemærk: Kontrollér, at dine data i PRO360 er fuldstændige efter overførslen.



 PRO360 – DIT DIGITALE 
KONTROLCENTER. 
3 års garanti. Garanteret gratis. 
Forlæng garantien på dine Bosch Professional-værktøjer  
til 3 år. Hurtigt og helt gratis på serviceportalen PRO360.

Læs mere på:  
www.boschpro360.dk

Registrer 

værktøjet,  

og forlæng 

din garanti

It’s in your hands. Bosch Professional.



Du kan læse mere om betingelserne for den 3-årige garanti i serviceområdet på Professional-websiden eller direkte på:  
https://www.bosch-professional.com/dk/da/service/garanti/oplysninger/
Google Play og Google Play-logoet er varemærker, der tilhører Google LLC.

Apple og Apple-logoet er varemærker, der tilhører Apple Inc.

PRO360 – DIT DIGITALE 
KONTROLCENTER. 
Registrer værktøjet. Forlæng garantien helt gratis. Fordel på langt sigt.

DINE FORDELE

VORES GARANTILØFTE

▶  Du får nemt overblik overalt: Den digitale værktøjsliste giver dig det perfekte overblik over dine værktøjer 
og deres garantier, uanset om du er på farten eller sidder ved din pc.

▶  Det er bare nemmere: Du kan nemt scanne typeskilte med din smartphones kamera,  
så du uden omveje kan indsætte dine værktøjer direkte på din liste over digitale produkter.

▶  Det er også en fordel fremover: Med PRO360 får du endnu flere servicetilbud fremover.

Bosch Power Tools lever op til de strengeste kvalitetsstandarder. Derfor har vi et særligt 
tilbud til dig: Forlæng garantien på dine Bosch Professional-værktøjer til 3 år. Helt 
gratis med enkelte klik i PRO360 inden for 4 uger efter købet. Tilbuddet gælder alt 
professionelt el- og måleværktøj.*

*Dette omfatter ikke højfrekvent værktøj, industrielle batteridrevne skruetrækkere, trykluftværktøj og medfølgende tilbehør

NYHED:
Vi giver dig 3 års 

garanti på batterier 

og ladere.

DET ER SÅ NEMT

1. Opret en konto

3.  Forlæng garantien

2. Registrer værktøjet


