
Registreer je Bosch-toestellen in de Partner Rally en race op je doel af. Schrijf je in voor de  
Partner Rally in het Partner Portal, registreer je toestellen en kom elke registratie een stap  
dichter bij je geschenk. 

In vier eenvoudige stappen start je jouw persoonlijke rally:

Partner Rally in Partner Portal

1. Ready?

▶ Ga naar het Bosch Partner Portal  
(www.partner.bosch-climate.be).

2. Set...

▶ Klik op het Partner Rally icoon en 
aanvaard de algemene voorwaarden.

Go!

▶ Bij elke registratie van een Bosch-
verwarmingstoestel (uitgezonderd 
GC2300iW, CerapurSmart en 
CerapurCompact), kom je dichter bij je 
doel.

▶ Je kan de registraties zelf opvolgen in 
het Partner Portal. Wij houden je via 
e-mail op de hoogte wanneer je doel 
binnen handbereik ligt.
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Hallo Henk Jansen

Welkom op het Nefit Bosch Partner Portal!
Premium Partner

Home Tools Informatie Service Webshop

Home

Nefit voorjaarscampagne
Tijdelijk sneller punten sparen. Voor

elke Nefit TrendLine die u...

Productregistratie
Registreer geïnstalleerde producten

en verdien punten

Puntensaldo
Bekijk het actuele puntensaldo en

de puntengeschiedenis

Partnershop
Bestel caseaus of kies voor
praktische ondersteuning

Documentatie
Technische commerciële documentatie 

bekijken en downloaden

Veel gestelde vragen & Do...
Klik hier voor veelgestelde vragen 

en downloads

Training
Eenvoudig online je training boeken

Afhandeling
Verschillende zaken digitaal en 

efficient afhandelen

Retouren
Retourneren van Bosch, Buderus 

en Nefit artikelen

Service aanvragen
Online service aanvragen

Onderdelen
Zoeken en bestellen van de juiste 

onderdelen

Tools
Slimme tools voor het 

dagelijkse werk
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Finish

▶ Zodra je een doel (het vooropgestelde 
aantal registraties) behaalt, deblokkeer 
je een geschenk.

▶  Registreer 5 toestellen* en je hebt recht 
op een Bosch Power Tool naar keuze 
(t.w.v. maximum € 250).

▶  Registreer 10 toestellen*, volg dit jaar  
minstens 2 opleidingen in onze Academy 
en ontvang een Smart Service Key 
(t.w.v.  € 356).

Meteen een goede start! 

Neem deel aan de  
Partner Rally en ontvang  
50 partnerpunten  
(t.w.v. € 50). Deze punten 
kan je spenderen in de 
Partnershop.

 ONTVANG 50 PARTNER-PUNTEN BIJ DEELNAME!

*De installatiedatum telt: het toestel moet geplaatst zijn tussen 1/01/2021 en 31/12/2021. 



Enregistrez vos appareils Bosch sur le Partner Rally et courez vers votre objectif. Inscrivez-vous 
pour le Partner Rally sur le Partner Portal, enregistrez vos appareils et faites un pas de plus vers 
votre cadeau à chaque fois que vous enregistrez. 

Vous commencez votre course personnelle en quatres simples étapes:

Partner Rally sur le Partner Portal

1. Ready?

▶ Naviguez sur le Bosch Partner Portal  
(www.partner.bosch-climate.be).

2. Set...

▶ Cliquez sur l‘icône du Partner Rally et 
acceptez les conditions générales.

Go!

▶ Chaque fois que vous enregistrez un 
appareil de chauffage Bosch (GC2300iW, 
CerapurSmart et CerapurCompact 
exclues), vous vous approchez votre 
objectif.

▶ Vous pouvez suivre les enregistrements 
vous-même sur le Partner Portal. On 
vous tient au courant par mail quand 
votre objectif est à portée de main.
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Finish

▶ Dès que vous atteignez un objectif (le 
nombre d‘enregistrements), vous 
débloquez un cadeau.

▶  Enregistrez 5 appareils* et vous avez 
droit à un Bosch Power Tool (d‘une 
valeur maximum 250 €).

▶  Enregistrez 10 appareils*, suivez au 
moins 2 cours cette année dans notre 
Academy et recevez un Smart Service 
Key (d‘une valeur de 356 €).

Un bon départ! 

Participez au Partner Rally 
en recevez 50 points  
partenaires (d‘une valeur 
de 50 €). Vous pouvez  
dépenser ces points dans 
le Partnershop.

 RECEVEZ 50 POINTS POUR PARTICIPER!

*La date d‘installation compte: l‘appareil doit être installé entre le 1/01/2021 et le 31/12/2021. 


