De nieuwe
Bosch eShop
Plaats je bestelling online,
waar en wanneer je wil.
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Online gaat alles net
iets sneller
Een bestelling plaatsen is nog nooit zo gemakkelijk geweest:
bespaar tijd en geniet van de voordelen van online bestellen.
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Hallo Henk Jansen

Welkom op het Nefit Bosch Partner Portal!
Premium Partner
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Nefit voorjaarscampagne

Productregistratie

Puntensaldo

Partnershop

Tijdelijk sneller punten sparen. Voor
elke Nefit TrendLine die u...

Registreer geïnstalleerde producten
en verdien punten

Bekijk het actuele puntensaldo en
de puntengeschiedenis

Bestel caseaus of kies voor
praktische ondersteuning

A-Z

Gemakkelijk en overal bestellen

Moeiteloos tijd besparen

Alles in één oogopslag

Geniet van de voordelen

▶ Het maakt niet uit waar je bent: bestel
je wisselstukken eenvoudig met je
smartphone, tablet of laptop in de eShop.
▶ Registreer je op
www.partner.bosch-climate.be en
maak een Bosch ID aan.

▶ In onze eShop vind je snel informatie terug
over de beschikbaarheid en de prijs van
het gewenste artikel.
▶ Plaats de producten die je nodig hebt in
de winkelwagen, klik op “Bestelling
simuleren” en je ziet meteen de gewenste
informatie.

▶ Meld je aan met je Bosch ID en krijg
onmiddellijk een overzicht van de
producten.
▶ Via “Mijn bestellingen en facturen” vind je
een overzicht van al je bestellingen en
retouren.

▶ Meld je eenvoudig aan met je Bosch ID en
wachtwoord en krijg een overzicht van alle
digitale tools in het Bosch Partner Portal.
▶ Met enkele klikken heb je toegang tot alle
tools van Bosch, zonder dat je jezelf opnieuw
moet aanmelden.

Documentatie

Veel gestelde vragen & Do...

Training

Afhandeling

Technische commerciële documentatie
bekijken en downloaden

Klik hier voor veelgestelde vragen
en downloads

Eenvoudig online je training boeken

Verschillende zaken digitaal en
efficient afhandelen

Retouren

Service aanvragen

Onderdelen

Tools

Retourneren van Bosch, Buderus
en Nefit artikelen

Online service aanvragen

Zoeken en bestellen van de juiste
onderdelen

Slimme tools voor het
dagelijkse werk

© Bosch Thermotechniek GmbH

Imprint

Algemene voorwaarden

Privacybeleid

Bosch ID
één wachtwoord voor al je Bosch tools
Heb je al een Bosch ID? Ga naar www.partner.bosch-climate.be en meld je aan.
Heb je nog geen Bosch ID? Ga naar www.partner.bosch-climate.be en maak je Bosch ID aan.
Daarna ontvang je een bevestigingsmail en heb je toegang tot het nieuwe Bosch Partner
Portal. Vul je profiel aan en link je Bosch ID met je ondernemingsnummer (klantennummer)
en je postcode.
Meer informatie over het Bosch ID: www.mijn-bosch-id.be

