
DATAÖVERFÖRING 
TILL PRO360
Överför all information från den gamla  
databasen till nya PRO360 
 

www.pro360.se

Ladda ner 

appen nu

It’s in your hands. Bosch Professional.



FÖRDELAR MED DATAÖVERFÖRING
Alla digitala tjänster från Bosch på en enda plattform:

 ▶ All data från enheter och service enkelt överskådlig, oavsett plattform som din data har registrerats på.
 ▶ Slut på tröttsamma sökningar på två plattformar när det gäller service- och garantiärenden.
 ▶ Bara en inloggning för all servicedata.

Ansök om överföring av din data från den gamla plattformen  
under menyposten ”Dataöverföring till PRO360”

Skapa ett PRO360-konto, om du inte redan har ett,  
via www.pro360.se

Bekräfta ditt PRO360-konto som din data ska överföras till  
genom att klicka på länken i e-postbekräftelsen

SÅ HÄR FUNGERAR DET:

1

2

3

BRA ATT VETA
Vad är Bosch-ID och vilka applikationer använder detta ID?
Bosch-ID är autentiseringssystem från Robert Bosch GmbH som används i många Bosch-produkter eller webbplat-
ser. Enkelt uttryckt: Det används för inloggning och i framtiden behöver du bara ett användarnamn och ett lösen-
ord för Bosch-applikationer. Många av Bosch Groups webbplatser, samt flera Bosch-produkter, använder detta nya 
Bosch-ID. Detta gäller bland annat webbsidorna för Bosch eBike samt webbsidor och produkter från Bosch Power 
Tools eller Bosch Smart Home.

Vem kan hjälpa mig om jag har frågor om PRO360 och dataöverföring?
Om du har frågor rörande PRO360 kan du kontakta oss måndag till fredag mellan klockan 8 och klockan 16
E-post: powertools@se.bosch.com 
Telefon: 08- 750 18 20

Var redo med PRO360.  
Ladda ner appen via App Store eller starta på www.pro360.se
Google Play och Google Play-loggan är varumärken som tillhör Google LLC.
Apple och Apple-loggan är varumärken som tillhör Apple Inc.

Inom ett par arbetsdagar kan du hitta din data från den gamla plattformen via ditt  
PRO360-konto. 
OBS! Efter överföringen, kontrollera att all data är komplett i PRO360.



PRO360 – DIN DIGITALA 
MANÖVERCENTRAL. 
3-års garanti. Garanti utan extra kostnad. 
Förläng garantin för dina Bosch Professional verktyg  
till 3 år. Snabbt, enkelt och helt utan extra kostnad via 
serviceportalen PRO360.

Du hittar mer information på:  
www.pro360.se

Registrera  

och förläng 

din garanti

It’s in your hands. Bosch Professional.



Du kan få mer information om villkoren för 3-års garanti via serviceområdet på webbplatsen Professional eller direkt under:  
https://www.bosch-professional.com/se/sv/guarantee/conditions
Google Play och Google Play-loggan är varumärken som tillhör Google LLC.

Apple och Apple-loggan är varumärken som tillhör Apple Inc.

PRO360 – DIN DIGITALA 
MANÖVERCENTRAL. 
Registrera. Förläng garantin utan extra kostnad. Fördel på lång sikt.

FÖRDELAR FÖR ER

VÅRT GARANTILÖFTE

▶  Du får allt enkelt överskådligt: Den digitala verktygslistan ger dig en perfekt översikt över dina verktyg 
och verktygens garanti – oavsett om du är ute på arbete eller sitter vid en dator.

▶  Det blir enklare: Du kan enkelt skanna in id-märkning via kameran på din smartphone  
för att flytta över dina verktyg, utan att gå omvägen via den digitala inventeringslistan.

▶  Du får även fördelar sett framåt: Framöver kommer PRO360 ge dig ännu fler erbjudanden.

Bosch power tools uppfyller strikta kvalitetsstandarder. Därför ger vi dig ett specialer-
bjudande: Förläng garantin för dina Bosch Professional verktyg till 3 år. Helt utan 
extra kostnad och med bara några få klick via PRO360, inom fyra veckor från inkö-
pet. Erbjudandet gäller för alla professionella el- och mätverktyg.*

*Detta omfattar inte högfrekvensverktyg, industriella sladdlösa skruvdragare, tryckluftverktyg och medföljande tillbehör

NYHET:
Vi ger dig 3-års 

garanti på batterier 

och laddare.

DET ÄR SÅ 
HÄR ENKELT

1. Skapa ett konto

3.  Förläng garantin

2. Registrera verktyget


