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Aplikacja Bosch EasyPartner ułatwia 
rejestrację urządzeń w Programie 
Partnerskim Bosch Termotechnika
Można ją bezpłatnie pobrać z portalu App StoreTM (iOS) lub Google PlayTM 
(Android). Aplikacja umożliwia skanowanie kodu QR umieszczonego na tabliczce 
znamionowej urządzenia, dzięki czemu jest ono automatycznie rejestrowane 
w Programie Partnerskim Bosch Termotechnika.
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Dane do logowania
Warunkiem dostępu do aplikacji 
jest login i hasło „Bosch ID”*.

Aby zalogować się do aplikacji 
należy podać login i hasło Bosch ID:

▶ Login: adres e-mail 
▶ Hasło

* Jeśli nie posiadasz Bosch ID, przejdź do ulotki 
„Program Partnerski Bosch Termotechnika: Obsługa Portalu” 
rozdział „Tworzenie konta Bosch ID na Portalu 
dla Partnerów Bosch Termotechnika”.
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Logowanie
do aplikacji
Kliknij „Zaloguj się”.

Pojawia się poniższy ekran. 
Kliknij „Dalej”.

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

* Jeśli nie posiadasz Bosch ID, przejdź do ulotki „Porgram Partnerski Bosch Termotechnika: Obsługa 
Portalu” rozdział „Tworzenie konta Bosch ID na Portalu dla Partnerów Bosch Termotechnika”.
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Rejestracja urządzenia 
w trybie online 
(aktywne łącze internetowe)
Przy pierwszym logowaniu do aplikacji 
zostaniesz poproszony o zgodę na 
udostępnienie aplikacji Twojej lokalizacji. 

Jeśli wyrażasz zgodę, 
kliknij „Pozwalaj, gdy używam aplikacji”.

Przy pierwszym logowaniu do aplikacji 
zostaniesz poproszony o zgodę na dostęp 
aplikacji do aparatu (jest to konieczne 
jeśli chcesz korzystać z funkcji skanowania 
kodu QR). 

Jeśli wyrażasz zgodę, kliknij „OK”.
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Za pomocą aplikacji można rejestrować urządzenia na dwa sposoby:

▶ Skanowanie kodu QR zamieszczonego na tabliczce znamionowej urządzenia

Aby zarejestrować urządzenie w Programie 
należy wybrać ikonkę:

Pojawia się wtedy okno skanowania kodu.
Gdy kod QR znajdzie się w wyznaczonym polu, zostanie odczytany automatycznie.

Latarkę włączamy przyciskiem „Flash ON“.
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▶ Ręczne wprowadzenie numeru identyfikacyjnego

Aby ręcznie wprowadzić 
numer identyfikacyjny, 
należy wybrać ikonkę:

Wyświetla się ekran jak po prawej stronie.
Pole „Numer identyfikacyjny urządzenia” 
uzupełnia się automatycznie. 
Uzupełnij pozostałe obowiązkowe pola 
oznaczone „*”:
- Data instalacji
- Ulica (bez numeru)
- Miasto
- Kod pocztowy
Jeśli wyraziłeś zgodę na dostęp aplikacji 
do Twojej lokalizacji dane dotyczące lokalizacji 
uzupełnią się automatycznie. 
Kliknij „Zarejestruj urządzenie”.
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Wyświetla się ekran jak po prawej stronie. 
Aby wprowadzić numer ręcznie 
kliknij  „Anuluj”.

Uzupełnij obowiązkowe pola oznaczone „*”:
- Numer identyfikacyjny urządzenia
- Datę instalacji
- Ulicę (bez numeru)
- Miasto
- Kod pocztowy
Jeśli wyraziłeś zgodę na dostęp aplikacji
do Twojej lokalizacji dane dotyczące lokalizacji
uzupełnią się automatycznie.
Kliknij „Zarejestruj urządzenie”.
Po zakończeniu rejestracji urządzenie
pojawia się na liście zakończonych rejestracji.
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Wyświetla się ekran po prawej 
(z uzupełnionymi danymi).
Kliknij „Zarejestruj urządzenie”.
Po zakończeniu rejestracji urządzenie
pojawia się na liście zakończonych rejestracji.

Rejestracja urządzenia 
w trybie offline 
(bez aktywnego łącza 
internetowego)
Postępuj tak samo jak w przypadku 
rejestracji online.
Po uzupełnieniu danych związanych 
z rejestracją urządzenia i kliknięciu 
„Zarejestruj urządzenie” wyświetla się 
ekran po prawej.

Jeśli już jesteś w trybie online, 
możesz dokończyć rejestrację klikając 
strzałkę przy danej rejestracji.



Wyświetla się menu aplikacji 
ekran poniżej.

Menu
Aby wyświetlić menu 
kliknij w ikonkę:
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Pobierz aplikację Bosch EasyPartner:

Aplikacja Bosch EasyPartner
Aplikacja ułatwia rejestrację urządzeń w Programie Partnerskim 
Bosch Termotechnika.

Najważniejsze korzyści:
▶ niezwykle łatwa i szybka rejestracja urządzeń za pomocą funkcji skanowania
▶ natychmiastowa informacja zwrotna, czy rejestracja zakończyła się powodzeniem
▶ automatyczne dodanie punktów za zarejestrowane urządzenia do konta firmy
▶ takie samo logowanie jak do Portalu dla Partnerów Bosch Termotechnika
▶ podgląd zarejestrowanych urządzeń w aplikacji.

z App StoreTM (iOS) z Google PlayTM (Android)



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”)


