
Kruip zelf achter het stuur van de Rally 
in het Bosch Partner Portal!



www.bosch-rally.be

De Bosch-Mastercard is een geldig 
betaalmiddel dat je kan gebruiken 
waar en wanneer je wilt. 
De Mastercard zelf blijft 5 jaar 
geldig. 
Via een beveiligd platform kan je 
zelf jouw saldo en uitgaven 
opvolgen.

* Je dient enkel de binnenunit te registreren.

Registreer je Bosch-toestellen in het Partner Portal en race op je doel af. Schrijf je in 
voor de Bosch Rally in het Partner Portal en registreer je toestellen. Hoe meer je 
registreert, hoe sneller je jouw Bosch-Mastercard ontgrendelt en hoger het puntenaantal 
per toestel.

In vier eenvoudige stappen start je jouw persoonlijke rally:

Bosch Rally in Partner Portal

1. Ready?

▶ Ga naar het Bosch Partner 
Portal en log je in of maak een 
Bosch ID aan

▶ www.bosch-rally.be

2. Set...

▶ Registreer elk deelnemend 
toestel en krijg hiervoor punten.

Go!

▶ Hoe meer toestellen je 
registreert, hoe hoger het 
puntenaantal per toestel.

▶ Je kan jouw registraties en 
puntensaldo zelf opvolgen in 
het Partner Portal. 
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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

▶ Registreer 20 toestellen én je 
kan daarna jouw persoonlijke 
Bosch-Mastercard aanvragen in 
de Partnershop.

▶  Vanaf dan kan je al jouw 
punten laten omzetten in 
geldwaarde op de Bosch-
Mastercard.

MAAK EENVOUDIG 
EEN BOSCH ID AAN 
& SCHRIJF JE IN OP 

HET PARTNER PORTAL!

*Je dient enkel de binnenunit te registreren.



Bosch Partner Portal 
Eén wachtwoord voor al je Bosch tools
Het Bosch Partner Portal geeft je toegang tot alle digitale oplossingen die je ondersteunen 
bij je dagelijks werk. Meld je eenvoudig aan met je Bosch ID en wachtwoord en vervolgens 
krijg je in één scherm een overzicht van alle digitale tools. Kortom, het Bosch Partner 
Portal is je digitale toegangspoort tot al onze online tools.

Meer informatie over het Bosch ID: www.mijn-bosch-id.be


