
SÚPRAVA PRE UPGRADE BEA 750 NA MS WINDOWS 10 

Obsah súpravy
 64 GB SSD pevný disk
 licencia pre inštaláciu MS Windows 10 Enterprise LTSC

Balík inštalačných služieb
 zálohovanie dát používateľa
 inštalácia nového systému BIOS
 inštalácia operačného systému MS Windows 10 
 inštalácia softvéru Bosch CDC server
 inštalácia aplikácie EmiTest ET 1.0 SK 
 konfigurácia pripojených meracích periférií Bosch
 konfigurácia bezpečnostných certifikátov
 licencovanie SW EmiTest ET
 obnovenie dát používateľa
 overenie funkčnosti BEA 750 a protokolárne 

odovzdanie zariadenia 

Konečná cena súpravy a služieb vrátane dopravných 
nákladov je 750 € bez DPH.

boschaftermarket.czTechnické zmeny a zmeny programu vyhradené.

Vážení používatelia emisných prístrojov Bosch BEA 750,

veríme, že zariadenie, ktoré prevádzkujete, doteraz efektívne a rentabilne plnilo všetky očakávania, s ktorými ste si ho 
v minulosti zakúpili. Bohužiaľ, pri tejto sérii zariadení sa stretli dva rôzne životné cykly vlastného hardvéru zariadenia 
a operačného systému MS Windows. Vaše zariadenie je stále prevádzkované na platforme MS Windows 7, hoci podpora 
pre túto verziu operačného systému už bola výrobcom Microsoft ukončená.

Keďže bezpečnostné aktualizácie operačného systému MS Windows 7 už v súčasnosti nie sú k dispozícii, pokračujúca 
prevádzka zariadenia s týmto operačným systémom prináša zvýšené bezpečnostné riziká, najmä vzhľadom na 
skutočnosť, že v rámci Slovenskej republiky sú všetky emisné prístroje priamo pripojené k internetu. Pre pokračujúcu 
bezpečnú a spoľahlivú prevádzku zariadenia je preto nevyhnutne potrebné aktualizovať operačný systém na verziu 
MS Windows 10 Enterprise LTSC, ktorá je výrobcom podporovaná až do januára 2029. Preto sme pre vás pripravili 
nasledujúcu ponuku. Inštaláciu hardvéru a softvéru pri upgrade na MS Windows 10 vykonávajú výlučne poverení 
partneri Bosch.

Aktualizácia operačného systému nemení žiadne stávajúce schválené funkčné a metrologické vlastnosti zariadenia 
ani neovplyvňuje súvisiace metrologické lehoty (dátum kalibrácie, dátum úradného overenia). 

Objednávkový a kontaktný formulár na zadnej strane.

S priateľským  pozdravom 
Váš diagnostický tím Bosch

BEA 750 upgrade operačného systému 
na Windows 10/64 bit

Stvorené pre život



Objednávka 

pre zariadenia Bosch BEA 750
Poskytovateľ služby: Objednávku môžete vyplniť online na 

www.toptest.sk/upgrade alebo vyplnenú 
zaslať e-mailom na podpora@toptest.sk

TOPTEST s.r.o.
Oddelenie technickej podpory 
Bratislavská 25 
949 01 Nitra

Záväzne u vás objednávame službu Upgrade operačného systému MS Windows pre:

Objednávateľ Platiteľ DPH:        Áno  -  Nie

Obchodné meno: ...............................................................................

Číslo PEK:    ............... IČO: ...............................................................

IČ DPH: ...............................................................................

Fakturačná adresa:   ...............................................................................

...............................................................................

Adresa prevádzky:    ...............................................................................

...............................................................................

Kontaktná osoba:

Meno a priezvisko: ...............................................................................

Telefónne číslo: ...............................................................................

E-mailová adresa: ...............................................................................

Cena celkom
bez DPH

Počet 
ks 

750,00 €  Bosch BEA 750 

boschaftermarket.cz

Služba zahŕňa súpravu pre UPGRADE BEA 750 na MS WINDOWS 10 Enterprise LTSC 

Jedn. cena
bez DPH

............ ...........................

...............................................................................

upgrade operačného systému MS Windows

Ing. Radovan Belák +421 904 371 461
Ing. Tomáš Rosival +421 911 188 594

Kontakt pre bližšie informácie:

Na druhé a ďalšie zariadenie v tej istej prevádzke sa poskytuje zľava vo výške 10 % z katalógovej ceny. Zľava sa 
uplatní len v prípade, že sú všetky Upgrade súpravy objednané súčasne na všetky zariadenia jednou spoločnou 
objednávkou a inštalácia bola vykonaná v ten istý pracovný deň.
Príklad uplatnenia zľavy pre 3 emisné zariadenia na jednom pracovisku: 750 + 675 + 675 = 2 100,00 € 
Pri dohodnutej inštalácii mimo bežnej pracovnej doby bude cena inštalácie zvýšená o 10 % a nie je možné uplatniť 
množstevnú zľavu na druhé a ďalšie zariadenie.

Obchodné podmienky poskytovania služby:
1.

2.




