
Program Partnerski
Bosch Termotechnika

Więcej informacji, katalog nagród oraz regulamin na
www.bosch-termotechnika-portal.pl

Obsługa portalu



Program Partnerski jest częścią Portalu dla Partnerów  
Bosch Termotechnika. 

Jedno logowanie, wszystko pod ręką!

Portal dla Partnerów Bosch Termotechnika to dostęp do wszystkich  
oferowanych narzędzi online dla Profesjonalistów.

Wystarczy, że raz założysz konto Bosch ID i utworzysz swoje hasło.  
Jeśli jeszcze nie masz konta Bosch ID, zostanie ono Tobie nadane  
podczas pierwszego logowania.

Logując się do Bosch ID uzyskujesz dostęp  
do wszystkich oferowanych przez nas aplikacji.  
Portal ma prostą i klarowną strukturę, dzięki  
czemu nawigacja w nim jest po prostu intuicyjna.

Wszystko, co potrzebne na jednym ekranie: 
Program Partnerski, narzędzia doborowe, 
dokumentacja techniczna, materiały 
marketingowe i wiele więcej.

Jednym kliknięciem zyskujesz bezpośredni 
dostęp do wielu narzędzi online, które 
znacznie ułatwią Twoją codzienną pracę!
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Portal dla Partnerów  
Bosch Termotechnika
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Najważniejsze korzyści Portalu dla Partnerów Bosch Termotechnika:

▶ jedno logowanie, nie musisz już pamiętać kilku loginów i haseł, dodatkowo nasz system będzie 
rozpoznawał Twoje urządzenie i pamiętał Cię (o ile tylko tego zechcesz),

▶ dostęp do narzędzi online dla autoryzowanych profesjonalistów, które znacznie ułatwią Twoją 
codzienną pracę,

▶ wszystko na jednym ekranie (m.in. rejestracja instalacji urządzeń, narzędzia doborowe, dokumentacja 
techniczna, skróty do aplikacji, materiały marketingowe),

▶ klarowna struktura Portalu, intuicyjna nawigacja.

www.bosch-termotechnika-portal.pl
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Rejestracja do Programu
Tworzenie konta Bosch ID na Portalu dla Partnerów Bosch Termotechnika

Warunkiem dostępu do Portalu dla Partnerów Bosch Termotechnika jest login
i hasło „Bosch ID”. Tworzy się je tylko przy pierwszej rejestracji i jest to czynność 
jednorazowa.

Jeżeli masz już konto „Bosch ID” przejdź do rozdziału „Logowanie do Portalu  
dla Partnerow Bosch Termotechnika”.

Jeżeli jeszcze nigdy nie logowałeś się za pomocą Bosch ID, postępuj zgodnie
z poniższą instrukcją.

Wejdź na stronę www.bosch-termotechnika-portal.pl

Wybierz język polski i określ swoje ustawienia prywatności w zakresie marketingowych plików cookie. 

Jeżeli wyrażasz zgodę, kliknij „Zgoda na wykorzystywanie marketingowych plików cookie”.
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Pojawia się poniższy ekran:

Kliknij „Zaloguj się”.

Kliknij „Nie masz konta?”
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Wprowadź swój login = adres e-mail i utwórz hasło Bosch ID.

Wyświetla się poniższy ekran:

Hasło musi składać się z co najmniej 10 znaków, w tym co najmniej 1 dużej litery, 1 cyfry i 1 znaku  
specjalnego. W haśle rozróżniana jest wielkość liter. Hasło należy wpisać dwukrotnie.

Zapoznaj się z regulaminem, zaakceptuj go a następnie kliknij „Zarejestruj się”.

Jeśli dotychczas miałeś konto w poprzedniej wersji Programu Partnerskiego, to przy tworzeniu  
konta Bosch ID koniecznie użyj tego samego adresu e-mail, którego używałeś do logowania  
w Programie Partnerskim.
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Wyświetla się ekran logowania na Portalu dla Partnerów Bosch Termotechnika:

Po rejestracji na adres e-mail użyty podczas rejestracji otrzymasz wiadomość e-mail do aktywacji konta.
 
W otrzymanej wiadomości e-mail kliknij „Aktywuj konto”.

Kliknij „Dalej”.
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Aktywacja konta firmy na Portalu dla Partnerów Bosch Termotechnika 

Krok 1

Wejdź na stronę www.bosch-termotechnika-portal.pl

Kliknij „Zaloguj się”.

Zaloguj się przy użyciu loginu i hasła Bosch ID*. Kliknij „Zaloguj się”.

* Jeśli nie posiadasz Bosch ID, przejdź do rozdziału „Tworzenie konta Bosch ID na Portalu dla Partnerów Bosch Termotechnika”.
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Krok 2

Wypełnij wymagane pola i kliknij „Utwórz profil”.

W przypadku Użytkowników, których konto zostało automatycznie przeniesione  
z poprzedniej wersji Programu Partnerskiego ten krok jest pominięty

Przy pierwszym logowaniu zapoznaj się z Regulaminem Portalu dla Partnerów Bosch Termotechnika 
oraz z Polityką prywatności i zaakceptuj je.
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Krok 3

Zarejestruj swoją firmę na Portalu Bosch Termotechnika.

Kliknij „Zarejestruj firmę”:

W przypadku Użytkowników, których konto zostało automatycznie przeniesione  
z poprzedniej wersji Programu Partnerskiego ten krok jest pominięty
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Uzupełnij wymagane pola i kliknij „Zarejestruj”.

Wyświetli się poniższy ekran:
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Po otrzymaniu e-maila wejdź na www.bosch-termotechnika-portal.pl i zaloguj się.

Jak tylko rejestracja zostanie zakończona pomyślnie otrzymasz e-mail o poniższej treści:

Otrzymasz e-mail o poniższej treści:
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Krok 4

Podaj dane firmy (w polu „Numer klienta (NIP)” - numer NIP firmy, w polu  
„Kod pocztowy” - kod pocztowy firmy). Kliknij „Sprawdź dane”.

Pojawia się poniższy ekran:

Na Twój adres e-mail zostanie wysłany e-mail aktywacyjny. Kliknij „Aktywuj konto firmowe”:



14 | Obsługa Portalu

Zaloguj się przy użyciu loginu i hasła Bosch ID*. Kliknij „Zaloguj się”.

* Jeśli nie posiadasz Bosch ID, przejdź do rozdziału „Tworzenie konta Bosch ID na Portalu dla Partnerów Bosch Termotechnika”.

Ustawianie danych firmy na Portalu dla Partnerów Bosch Termotechnika 

Wejdź na stronę www.bosch-termotechnika-portal.pl

Kliknij „Zaloguj się”.
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Wybierz zakres działalności firmy (kategorie urządzeń, które sprzedajesz):

Podaj liczbę pracowników firmy.
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Ustaw obszar działalności (geograficzny promień działania firmy od podanego adresu jej siedziby).
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Program Partnerski  
– strefa po zalogowaniu
Program Partnerski jest elementem Portalu dla Partnerów Bosch Termotechnika  
i obejmuje na portalu 3 obszary:

▶  Rejestracja urządzeń

▶  Saldo punktów

▶  Wymiana punktów

Status Użytkownika (firmy) widoczny jest na stronie głównej Portalu.

Regulamin Portalu dla Partnerow Bosch Termotechnika dostępny jest po kliknięciu „Regulamin”
w stopce strony.

Regulamin Programu Partnerskiego dostępny jest po kliknięciu jednej z trzech ikonek  
(Rejestracja urządzenia/Saldo punktów/Wymiana punktów) a następnie kliknięciu „Regulamin”  
w stopce strony.
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Rejestracja urządzenia 

Tutaj rejestrujesz zainstalowane urządzenia i zdobywasz punkty na koncie firmy w Programie Partnerskim.

Kliknij ikonę „Rejestracja urządzenia”.

Kliknij „Zarejestruj nowe urządzenie”.
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Uzupełnij wymagane dane

Dane rejestracyjne:

▶ numer identyfikacyjny urządzenia (pełny numer z tabliczki znamionowej urządzenia)

▶ datę instalacji (akceptowana jest data po 01.01.2016)

Miejsce instalacji:

▶ ulica (bez numeru)

▶ kod pocztowy

▶ miasto

▶ województwo

▶ kraj

Przykładowa tabliczka znamionowa urządzenia

Numer identyfikacyjny 
urządzenia
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Sprawdź poprawność danych i zatwierdź rejestrację klikając „Zapisz”.

W sekcji „Dodatkowe informacje“ jest możliwość rejestracji pierwszego uruchomienia. 
(Jeżeli nie przeprowadzałeś pierwszego uruchomienia pomiń tę sekcję i wybierz „Zapisz“).

Aby rejestracja pierwszego uruchomienia była kompletna i pomyślnie przeszła weryfikację, załącz plik 
zawierający protokół pierwszego uruchomienia oraz analizę spalin. Niezbędne są również stosowne 
uprawnienia do wykonywania tej usługi a także podpisanie odpowiedniej umowy.

Uwaga: Rejestracji danego urządzenia w Programie Partnerskim można dokonać tylko raz. W przypadku 
wykonania usług instalacji oraz pierwszego uruchomienia danego urządzenia, należy to zarejestrować  
w Programie Partnerskim jednocześnie (czyli należy zarejestrować łącznie te dwie usługi związane 
 z danym urządzeniem). Po dokonaniu rejestracji nie ma możliwości jej edytowania,  
np. w celu „dopisania” pierwszego uruchomienia.
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Po zakończeniu rejestracji wyświetla się poniższy ekran a Uczestnik otrzymuje e-maile potwierdzające 
rejestrację urządzenia na platformie Programu oraz dodanie punktów na koncie Użytkownika.

Punkty pojawią się automatycznie na Twoim koncie zaraz po zakończeniu rejestracji zainstalowanego 
urządzenia. Saldo punktów możesz również sprawdzić na stronie głównej klikając w ikonę 
„Saldo punktów”.
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Saldo punktów zawiera:

▶ sumę punktów

▶ historię punktów z ostatnich miesięcy

▶ sumę punktów, które wkrótce ulegną przedawnieniu

▶ historię operacji na koncie firmy w Programie.

Saldo punktów 

Tutaj możesz sprawdzić aktualne saldo punktów swojej firmy w Programie Partnerskim.

Na stronie głównej Portalu kliknij w ikonę „Saldo punktów”.
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Wybierz kategorię nagród klikając w wybraną ikonkę.

Inną formą wyboru nagrody jest wpisanie jej nazwy w polu „Wyszukiwany termin” i kliknięcie „Szukaj”.

Wymiana punktów 

Tutaj właściciel firmy wymienia zgromadzone punkty na nagrody z katalogu.

Na stronie głównej Portalu kliknij w ikonę „Wymiana punktów”.
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Wyświetlają się wszystkie dostępne nagrody w danej kategorii.

Po kliknięciu na wybraną nagrodę, pojawia się jej szczegółowy opis oraz ew. dostępne wersje (warianty).

Aby zamówić wybraną nagrodę, kliknij w wybrany artykuł, a następnie dodaj go do koszyka.  
Po wykonaniu tej operacji możesz uzupełnić zamówienie o kolejne nagrody z katalogu lub zatwierdzić 
zamówienie klikając „Złóż zamówienie”, jeśli nie chcesz uzupełniać go o kolejne artykuły.



Obsługa portalu | 25

Koszyk zamówień: Tutaj możesz zobaczyć, co znajduje się w Twoim koszyku. Możesz edytować  
zamówione artykuły lub skasować pozycję z koszyka.
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Po złożeniu zamówienia pokazuje się poniższy komunikat oraz wysłany jest e-mail.

W celu zakończenia zakupów kliknij „Złóż zamówienie“.
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Dodawanie Pracownika do konta firmy

Właściciel firmy może dodawać nowych Pracowników i przypisać im uprawnienia w Programie.

Na stronie głównej kliknij „Konto” w prawym górnym rogu strony a następnie kliknij „Profil firmy”.
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W sekcji „Zaproszenia” wpisz adres e-mail Pracownika, którego chcesz zaprosić a następnie kliknij „Zaproś”.
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Na adres e-mail Pracownika zostanie wysłany poniższy e-mail.

Pracownik klika „Zaakceptuj zaproszenie”:

Pracownik zostaje przekierowany na poniższą stronę:
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Pracownik zostaje poproszony o utworzenie konta Bosch ID (instrukcja w rozdziale „Tworzenie konta 
Bosch ID na Portalu dla Partnerów Bosch Termotechnika”).

Zaloguj się przy użyciu loginu i hasła Bosch ID*. Kliknij „Zaloguj się”.

Po utworzeniu konta Bosch ID Pracownik wchodzi na stronę www.bosch-termotechnika-portal.pl  
i loguje się przy użyciu swojego loginu i hasła Bosch ID*. Klika „Zaloguj się”.

Wyświetla się poniższy ekran. Pracownik klika „Zaakceptuj zaproszenie”.
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Pracownik tworzy swój profil na koncie firmy wypełniając obowiązkowe pola oznaczone „*”.  
Klika „Utwórz profil”.

Pracownik podaje dane firmy (w polu „Numer klienta (NIP)“ - numer NIP firmy, w polu  
„Kod pocztowy” - kod pocztowy firmy). Klika „Sprawdź dane”.



Robert Bosch Sp. z o.o.
Dział Termotechniki
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
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Kontakt – ogólne informacje o Programie  
dla nowych uczestników:

Infolinia: 801 600 801

bosch-termotechnika-program@pl.bosch.com 

UWAGA: Kontakty w konkretnych sprawach dot. funkcjonowania  
i obsługi Programu podane są na platformie Programu  
www.bosch-termotechnika-portal.pl (w zakładce „Kontakt”)


