
 

* Proszę wybrać odpowiedni status (pozostałe skreślić).  
Kryteria określenia statusu opisane są w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. 
zm.): 
 

Mikro – mniej niż 10 pracowników, roczny obrót lub suma bilansowa do 2 mln EUR, 
 
Mały – mniej niż 50 pracowników, roczny obrót lub suma bilansowa do 10 mln EUR, 

 
Średni – mniej niż 250 pracowników, roczny obrót do 50 mln EUR, suma bilansowa do 43 mln EUR,  
 

Duży – 250 lub więcej pracowników, roczny obrót powyżej 50 mln EUR, suma bilansowa powyżej 43 mln EUR. 
 
**W przypadku wybrania statusu mikro, mały lub średni – proszę wybrać 5 i skreślić 6. W przypadku wybrania statusu duży – proszę wybrać 6 i 

skreślić 5.  

  

 

UMOWA 
AUTORYZOWANY PARTNER BOSCH TERMOTECHNIKA 

(umowa nr 1) 
(dalej „Umowa”) 

zawarta w Warszawie w dniu ______________________________________,  
 
pomiędzy: 
 
Robert Bosch sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051814, NIP 526-10-27-992, 
REGON 011124535, o kapitale zakładowym w wysokości 197 443 600 zł, numer rejestrowy BDO 000007792, zwaną 
dalej „Bosch”, reprezentowaną przez: 
 
 
____________________________________________________________________________ – Pełnomocnika, 
 
 
____________________________________________________________________________ – Pełnomocnika  
 
a 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:  
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
z siedzibą w __________________________ przy ul. ___________________________________________________,  
 
 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o numerze 
 
 
NIP __________________________, REGON __________________________  
 
zwanym dalej „Partnerem” lub „Autoryzowanym Partnerem Bosch Termotechnika”, zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a 
każde z osobna „Stroną”.  

Autoryzowany Partner Bosch Termotechnika oświadcza, że jest mikro/małym/średnim/dużym* przedsiębiorcą w 
rozumieniu art. 4 pkt 5/6** ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych (tj. w Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.). 

  WZÓR

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbuha4di
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbuha4di
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Zważywszy, że: 

(i) Partner jest przedsiębiorcą zajmującym się zarobkowo instalacją, konserwacją lub serwisem urządzeń HVAC 
(służących do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji);  

(ii) Bosch jest importerem urządzeń HVAC marki Bosch i marki Junkers (dalej jako „Urządzenia”); 

(iii) Partner jest zainteresowany uzyskaniem Autoryzacji Bosch Termotechnika; 

Strony zawierają Umowę następującej treści: 

§ 1  

1. Niniejsza Umowa określa zasady współpracy Stron w ramach Autoryzacji Bosch Termotechnika nadawanej 
Partnerowi przez Bosch.  

2. Autoryzacja Bosch Termotechnika ma na celu dbałość o wizerunek Bosch, zwiększanie jakości usług i pozycji 
Partnera na rynku, a także zacieśnienie jego partnerstwa z Bosch. Autoryzowany Partner Bosch Termotechnika 
zapewnia budowanie pozytywnych skojarzeń z Robert Bosch Sp. z o.o. oraz markami Bosch i Junkers, w 
szczególności w związku z energooszczędnością, ekologicznym charakterem oraz innowacyjnością rozwiązań 
stosowanych w Urządzeniach. 

3. Partner zapewnia najwyższą jakość usług świadczonych w ramach udzielonej Autoryzacji Bosch Termotechnika 
i przyjmuje do wiadomości, że obniżenie jakości usług może być powodem do odebrania Autoryzacji, zgodnie z 
postanowieniami „Regulaminu Autoryzacji Bosch Termotechnika”. 

4. Uprawnienia wynikające z Autoryzacji różnią się zależnie od rodzaju Autoryzacji oraz grupy Urządzeń, jakiej 
Autoryzacja dotyczy. Rodzaje Autoryzacji, warunki jej nadawania, uprawnienia, obowiązki, a także korzyści z 
niej wynikające i warunki jej przedłużania na kolejne okresy opisane są w „Regulaminie Autoryzacji Bosch 
Termotechnika” stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.  

5. W zależności od rodzaju przyznanej Autoryzacji Bosch Termotechnika, Partner będzie świadczył usługi w 
zakresie instalacji, konserwacji lub serwisu Urządzeń. Zasady wykonywania tych usług określone są w 
odpowiednich załącznikach do „Regulaminu Autoryzacji Bosch Termotechnika”.  

6. Rodzaj Autoryzacji Bosch Termotechnika, która przyznawana jest Partnerowi, wskazany jest w formularzu 
„Potwierdzenie nadania Autoryzacji Bosch Termotechnika”, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy.  
W przypadku zmiany rodzaju Autoryzacji Bosch Termotechnika koniecznie jest podpisanie „Potwierdzenia 
nadania Autoryzacji Bosch Termotechnika” wskazującego nowy rodzaj Autoryzacji Bosch Termotechnika. 
Załącznikiem do „Potwierdzenia nadania Autoryzacji Bosch Termotechnika” jest każdorazowo „Regulamin 
Autoryzacji Bosch Termotechnika” w wersji obowiązującej w chwili podpisania „Potwierdzenia nadania 
Autoryzacji Bosch Termotechnika”. Podpisując „Potwierdzenie nadania Autoryzacji Bosch Termotechnika” 
Partner potwierdza, że zapoznał się z „Regulaminem Autoryzacji Bosch Termotechnika” i jest świadomy 
wynikających z niego uprawnień i obowiązków.  

7. Po podpisaniu „Potwierdzenia nadania Autoryzacji Bosch Termotechnika”, Bosch wydaje Autoryzowanemu 
Partnerowi Bosch Termotechnika „Certyfikat Autoryzacji’. „Certyfikat Autoryzacji” wydawany jest każdorazowo 
na czas oznaczony. W przypadku gdy Autoryzowany Partner Bosch Termotechnika nie spełni wskazanych w 
„Regulaminie Autoryzacji Bosch Termotechnika” warunków przedłużenia Autoryzacji, nie otrzyma „Certyfikatu 
Autoryzacji” na kolejny okres. Jest to równoznaczne z utratą Autoryzacji Bosch Termotechnika. Z chwilą utraty 
Autoryzacji Bosch Termotechnika, Partner traci możliwość posługiwania się tytułem Autoryzowany Partner 
Bosch Termotechnika. Możliwe jest odnowienie Autoryzacji Bosch Termotechnika i uzyskanie nowego 
„Certyfikatu Autoryzacji” na kolejny okres, pod warunkiem spełnienia warunków wskazanych w „Regulaminie 
Autoryzacji Bosch Termotechnika”.  

8. Na stronie internetowej www.bosch-termotechnika.pl znajduje się lista Autoryzowanych Partnerów Bosch 
Termotechnika. Bosch aktualizuje listę na koniec każdego miesiąca kalendarzowego i usuwa z niej  podmioty, 
które utraciły Autoryzację Bosch Termotechnika lub dodaje do niej podmioty, które otrzymały Autoryzację Bosch 
Termotechnika.  

9. W każdym przypadku Autoryzacja Bosch Termotechnika wygasa w razie rozwiązania niniejszej Umowy zgodnie 
z jej § 6.  

10. Dla realizacji niektórych uprawnień przysługujących w ramach Autoryzacji Bosch Termotechnika może być 
konieczne zawarcie przez Autoryzowanego Partnera umowy z Regionalnym Centrum Serwisowym lub 
Regionalnym Centrum Rozliczeń.  

WZÓR

http://www.bosch-termotechnika.pl/
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11. W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Autoryzowany Partner zapewni każdorazowo, że 
Usługi związane z korzystaniem z Autoryzacji będą świadczone przez osoby, które: 

a. ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie autoryzacyjne, 
b. posiadają uprawnienia wymagane prawem i przepisami, 
c. regularnie poddają się organizowanym przez Bosch weryfikacjom wiedzy praktycznej i teoretycznej 

oraz kończą je z wynikiem pozytywnym. 

§ 2  

1. Niezależnie od innych uprawnień przysługujących dla danego rodzaju Autoryzacji Bosch Termotechnika, Partner 
ma prawo posługiwania się oznaczeniem „Autoryzowany Partner Bosch Termotechnika” w zakresie posiadanej 
Autoryzacji, może również korzystać z oznaczeń Bosch i Junkers w swojej działalności gospodarczej dla celów 
informowania o posiadaniu Autoryzacji Bosch Termotechnika. Zasady korzystania z oznaczeń Bosch i Junkers 
określone są na portalu www.bosch-termotechnika-portal.pl. Niezależnie od powyższego, Autoryzowany Partner 
Bosch Termotechnika każdorazowo uzgodni z Bosch formę i zakres wykorzystania oznaczeń Bosch i Junkers, 
w jego działalności. 

2. Autoryzowany Partner Bosch Termotechnika ma prawo posługiwania się oznaczeniami wskazanymi w pkt 1 
powyżej wyłącznie w okresie ważności certyfikatu. W razie rozwiązania Umowy i utraty Autoryzacji Bosch 
Termotechnika, Autoryzowany Partner Bosch Termotechnika niezwłocznie usunie oznaczenia wskazane w 
zdaniu poprzednim ze wszystkich miejsc, w których były użyte.  

§ 3  

1. W przypadku posługiwania się tytułem „Autoryzowany Partner Bosch Termotechnika” lub oznaczeniami Junkers 
lub Bosch po rozwiązaniu Umowy, Autoryzowany Partner Bosch Termotechnika zapłaci Bosch karę umowną w 
wysokości 5 000 zł, na pierwsze żądanie Bosch w terminie 7 dni. Taką samą karę umowną, w terminie 7 dni, na 
pierwsze żądanie Bosch, Autoryzowany Partner Bosch Termotechnika zapłaci, jeżeli po rozwiązaniu Umowy w 
jakikolwiek sposób informuje o związkach z Bosch, nawet przez nieusunięcie informacji o Autoryzacji Bosch 
Termotechnika lub niezwrócenie otrzymanych przedmiotów noszących oznaczenia Autoryzowany Partner 
Bosch Termotechnika. Kara umowna przysługuje Bosch za każdy stwierdzony przypadek ww. rodzajów 
naruszeń. 

2. Bosch może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość szkody przewyższa wysokość 
zastrzeżonej kary umownej. 

§ 4  

1. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Autoryzowanego Partnera Bosch Termotechnika, 
jak również osób wykonujących czynności związane z realizacją niniejszej umowy w imieniu Autoryzowanego 
Partnera Bosch Termotechnika (np. osób wskazanych przez Autoryzowanego Partnera Bosch Termotechnika 
jako osoby do kontaktu) podczas zawierania oraz realizowania niniejszej umowy, jest Robert Bosch sp. z o. o. z 
siedzibą przy ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa. 

2. Autoryzowany Partner Bosch Termotechnika niniejszym zobowiązuje się wypełnić w imieniu Administratora 
obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO, poprzez przekazanie osobom, o których mowa w ust. 1 
powyżej, informacji zmieszczonych w  ust. 3. 

3. Administratorem danych osobowych jest Robert Bosch sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-231), ul. Jutrzenki 
105.  

Jeśli chcieliby Państwo skontaktować się z nami, prosimy o kontakt pod adresem wskazanym w sekcji 

„Administrator”. 

Aby dochodzić swoich praw, proszę posłużyć się tym linkiem:  https://request.privacy-bosch.com/lang/pl-PL/. 
Aby zgłosić naruszenie ochrony danych, proszę kliknąć w ten link. 
W przypadku sugestii i skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą Państwo również 
skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: 
Data Protection Officer 
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP) 
Postfach 30 02 20 
70442 Stuttgart 
NIEMCY albo email: dpo@bosch.com 
Administrator oraz zaangażowani przez niego dostawcy usług, przetwarzają Państwa dane osobowe w 

następujących celach: 

a.  Wykonanie umowy lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia umowy. 

WZÓR

http://www.bosch-termotechnika-portal.pl/
https://request.privacy-bosch.com/lang/pl-PL/
https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection
mailto:dpo@bosch.com
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(Podstawa prawna: wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy)Rozliczanie 
efektów działań Partnerów handlowych Administratora w ramach oferowanych przez nich produktów i 
usług powiązanych z produktami i usługami Administratora.  

b. Rozliczanie efektów działań Autoryzowanych Partnerów Bosch Termotechnika w ramach oferowanych 

przez nich produktów i usług powiązanych z produktami i usługami Administratora.  

(Podstawa prawna: uzasadniony interes w postaci  możliwości weryfikacji współpracy z partnerami 
biznesowymi) . 
Przykładowo: rozliczenia współpracujących z Administratorem Dystrybutorów. 

c. Utrzymywanie kontaktu z partnerami biznesowymi i kontrahentami, gromadzenie informacji do 

składania ofert oraz zawierania umów lub do realizacji współpracy, jak również do realizacji procesów 

związanych z płatnościami 

(Podstawa prawna: uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu kontaktu z naszymi partnerami 
handlowymi i wyznaczonymi przez nich osobami do kontaktu). 

d. Ochrona naszych praw i dochodzenie ewentualnych roszczeń. 

(Podstawa prawna: uzasadniony interes polegający na ochronie praw oraz dochodzeniu roszczeń). 
Przykładowo: rozliczenia współpracujących z Administratorem Dystrybutorów. 

Państwa dane osobowe są przekazywane przez nas innym podmiotom odpowiedzialnym  tylko wtedy, gdy jest 

to niezbędne do wykonania umowy lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje 

na to Państwa zgoda. 

 

Zasadniczo przechowujemy Państwa dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu przetwarzania 

danych lub tak długo jak mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych (np. po wypełnieniu 

naszych zobowiązań umownych możemy mieć nadal uzasadniony interes w realizacji marketingu pocztą 

tradycyjną). We wszystkich innych przypadkach usuwamy Państwa dane osobowe z wyjątkiem takich danych, 

które musimy zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodu określonych prawem 

podatkowym i handlowym terminów przechowywania jesteśmy zobowiązani trzymać przez pewien okres takie 

dokumenty jak np. umowy i faktury). 

 
Informujemy, iż przysługuje państwu prawo do:  

a) Prawo do informacji: Mają Państwo prawo do otrzymania od nas informacji na temat przetwarzania 

swoich danych. W tym celu mogą Państwo dochodzić prawa do informacji w odniesieniu do swoich 

danych osobowych, które przetwarzamy.  

b) Prawo do skorygowania i usunięcia danych: Mogą Państwo zażądać od nas skorygowania 

nieprawdziwych danych i - o ile spełnione są wymogi ustawowe - uzupełnienia lub usunięcia swoich 

danych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i księgowych lub 

podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny dostęp do tych danych, 

ich przetwarzanie jest jednak ograniczane (patrz poniżej). 

c) Ograniczenie przetwarzania: Mogą Państwo zażądać od nas - o ile spełnione są wymogi ustawowe - 

abyśmy ograniczyli przetwarzanie Waszych danych.  

d) Sprzeciw wobec przetwarzania danych: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić 

sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa 

danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne 

ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.  

e) Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego: Poza tym mogą Państwo w każdej chwili wyrazić 

sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów reklamowych ("sprzeciw wobec 

reklamy"). Proszę mieć na uwadze, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się 

odwołania Państwa zgody i wykorzystania Waszych danych w ramach już trwającej kampanii. 

f) Sprzeciw wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego 

interesu: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania 

przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. 

Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z 

wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które 

przeważają nad Państwa prawami.  

g) Odwołanie zgody: Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, możecie ją w 

każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania Państwa danych do momentu odwołania 

zgody pozostaje przez to nienaruszona., 

h) Możliwości przenoszenia danych: Mają Państwo ponadto prawo, by otrzymać dane, które 

udostępniliście nam, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do 

WZÓR
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odczytu maszynowego, bądź - o ile to wykonalne technicznie – by zażądać przekazania danych stronie 

trzeciej. 

 
W przypadku, jeśli stwierdzą państwo, iż Podmiot odpowiedzialny przetwarza państwa dane z naruszeniem 

przepisów prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.  

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
kancelaria@uodo.gov.pl 
Infolinia UODO: 606-950-000  
W przypadku, gdy udzielili Państwo dodatkowych zgód na przetwarzanie, wszystkie informacje dotyczące tego 

procesu zostaną Państwu udostępnione w trakcie składania oświadczeń woli. 

Podmiot przetwarzający podejmuję wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania 

odpowiedniego poziomu ochrony  i do zabezpieczenia zarządzanych przez nas Państwa danych. 

4. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi 
załącznik nr 3.  

§ 5 

1. Autoryzowany Partner Bosch Termotechnika zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów prawa 
znajdujących zastosowanie do przedmiotu i zakresu współpracy z Bosch. Autoryzowany Partner Bosch 
Termotechnika ani żaden z jego pracowników, akcjonariuszy, przedstawicieli lub innych osób działających w 
jego imieniu, bezpośrednio lub pośrednio, w biznesowych interesach ani w kontaktach z sektorem publicznym, 
nie będą przyjmować, oferować, wręczać, żądać lub wyrażać zgody na akceptację, oferowanie lub udzielanie 
jakichkolwiek płatności, prezentów lub innych korzyści, które naruszają jakiekolwiek przepisy antykorupcyjne lub 
przepisy mające zastosowanie do Autoryzowanego Partnera Bosch Termotechnika lub Bosch w ramach ich 
relacji biznesowych lub które mogłyby zostać uznane za nieetyczne, nielegalne lub niewłaściwe. Autoryzowany 
Partner Bosch Termotechnika w szczególności zgadza się i zobowiązuje nie dążyć, bezpośrednio lub pośrednio, 
do niewłaściwego lub korupcyjnego wpływu lub próby wywierania wpływu na funkcjonariusza publicznego, 
pracowników, akcjonariuszy, przedstawicieli lub innych osób działających w imieniu klienta lub potencjalnego 
klienta w celu działania na korzyść którejkolwiek ze stron lub jakąkolwiek inną stronę trzecią lub w inny sposób 
wykonywać swoje obowiązki w sposób niewłaściwy. 

2. Autoryzowany Partner Bosch Termotechnika zobowiązuje się do przestrzegania Kodeksu Etycznego dla 
Partnerów Grupy Bosch, który stanowi załącznik nr 5 do Umowy.  

§ 6 

1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.  

2. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, bez 
konieczności wskazywania przyczyn.  

3. Bosch może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Autoryzowanego 
Partnera Bosch Termotechnika jej postanowień. 

4. Oświadczenie o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy powinno zostać złożone drugiej Stronie na piśmie lub 
w formie mailowej.  

5. Zmiana Umowy wymaga zachowania takiej samej formy, w jakiej umowa została zawarta. Jeśli umowa została 
zawarta w formie dokumentowej (za pośrednictwem platformy DocuSign lub innej podobnej), zmiana umowy 
może być również dokonana w zwykłej formie pisemnej. 

6. W każdym przypadku rozwiązanie Umowy oznacza utratę Autoryzacji Bosch Termotechnika.  
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§ 7 

1. Bosch oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP wskazanym 
w komparycji niniejszej Umowy. 

2. Autoryzowany Partner Bosch Termotechnika oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT 
zarejestrowanym pod numerem NIP wskazanym w komparycji niniejszej Umowy. 

3. Bosch oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. w Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.). 

4. Autoryzowany Partner Bosch Termotechnika potwierdza, że rachunek bankowy wskazany przez niego dla 
potrzeb zapłaty przez Bosch jakichkolwiek kwot, które mogą być należne od Bosch na podstawie Umowy, jest 
zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy o VAT. W przypadku, gdy w momencie 
dokonywania przez Bosch płatności ww. rachunek bankowy nie  będzie widniał w przedmiotowym wykazie, 
Bosch złoży do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 
Ordynacji podatkowej. 

5. Strony podpisały umowę o zachowaniu poufności, która stanowi załącznik nr 4 do Umowy. Jeżeli powstanie 
konieczność powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony podpiszą odrębną umowę w tym 
przedmiocie. 

6. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i innych właściwych 
aktów prawnych prawa polskiego. 

7. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być przeniesione w całości ani w części na inne podmioty bez 
pisemnej zgody drugiej Strony, chyba że Umowa stanowi inaczej. 

8. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania Umowy rozpoznawać będzie sąd właściwy dla siedziby Bosch. 

9. Umowa zastępuje wszelkie dotychczasowe porozumienia i umowy między Stronami w zakresie uregulowanym 
w Umowie. 

10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

11. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

a) Załącznik nr 1 - Regulamin Autoryzacji Bosch Termotechnika, 
b) Załącznik nr 2 - Potwierdzenie nadania Autoryzacji Bosch Termotechnika, 
c) Załącznik nr 3 - Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych 
d) Załącznik nr 4 - Umowa o zachowaniu poufności, 
e) Załącznik nr 5 - Kodeks postępowania dla partnerów Grupy Bosch. 

 

 
 

Bosch: 
 

Autoryzowany Partner Bosch Termotechnika: 
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Załącznik nr 1 do Umowy 
 

AUTORYZOWANY PARTNER BOSCH TERMOTECHNIKA 
 

Regulamin „Autoryzacji Bosch Termotechnika” 

 
 
I. Postanowienia ogólne  
 

1. „Autoryzacja Bosch Termotechnika” (dalej jako: „Autoryzacja”) przyznawana jest przez Robert Bosch Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie (ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, KRS 0000051814, Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, kapitał zakładowy 197 443 600 zł, NIP 526102 79 92, REGON 011124535, numer 
rejestrowy BDO 000007792) (dalej jako: „Bosch”), firmom współpracującym z Bosch, zajmującym się 
zarobkowo instalacją, konserwacją lub serwisem urządzeń HVAC (służących do ogrzewania, przygotowania 
ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji) które podpisały z Bosch umowę autoryzacyjną (dalej jako 
„Autoryzowany Partner”). 
 

2. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) obowiązuje od dnia 07.06.2021  
 

3. Bosch może zmienić Regulamin w każdym czasie. O wszelkich zmianach w Regulaminie Bosch poinformuje 
drogą elektroniczną, na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie zmiany. W przypadku, gdy 
Autoryzowany Partner nie akceptuje zmian w Regulaminie, powinien zawiadomić o tym Bosch w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania informacji o zmianie – w takim przypadku Autoryzowany Partner traci Autoryzację. Brak 
informacji w przedmiocie zmian w Regulaminie oznacza ich akceptację.    
 

4. W przypadku niedostosowania się do zmian w Regulaminie, Bosch może pozbawić Autoryzowanego Partnera 
Autoryzacji zgodnie z postanowieniami punktu III.7 Regulaminu.  
 

5. Autoryzowany Partner może w każdym momencie zrezygnować z Autoryzacji. 
 

6. Aktualna wersja Regulaminu w wersji elektronicznej dostępna jest na www.bosch-termotechnika-portal.pl. 
 

II. Rodzaje Autoryzacji 
 

1. Uprawnienia wynikające z Autoryzacji różnią się zależnie od rodzaju Autoryzacji oraz grupy urządzeń, jakiej 
Autoryzacja dotyczy. 
 

2. Autoryzacja przyznawana jest na okres do końca maja kolejnego roku kalendarzowego i może być odnawiana 
na kolejne okresy (trwające w każdym przypadku nie dłużej niż do końca maja kolejnego roku). Pozwala to na 
stałe podnoszenie poziomu obsługi i weryfikację, czy dany Autoryzowany Partner nadal powinien posiadać 
Autoryzację Bosch Termotechnika. Warunki przedłużania Autoryzacji opisane są w punkcie III.6 Regulaminu. 
 

3. Firmy zainteresowane uzyskaniem Autoryzacji Bosch Termotechnika mogą zgłaszać swoje kandydatury do 
Regionalnych Przedstawicieli Handlowych Bosch Termotechnika. Lista Regionalnych Przedstawicieli 
Handlowych Bosch Termotechnika znajduje się na stronie internetowej www.bosch-termotechnika.pl  
 

4. Bosch przyznaje następujące rodzaje Autoryzacji: 
 
a) Autoryzowany Instalator (AI), 
b) Autoryzowany Instalator + Uruchomienia (AIU), 
c) Autoryzowany Instalator + Serwis (AIS), 
d) Autoryzowany Serwisant + Autoryzowany Instalator (AS+AI), 
e) Autoryzowany Serwisant (AS). 

 
5. Powyżej wskazane Autoryzacje można uzyskać niezależnie dla niżej wymienionych grup urządzeń: 

 
a) Urządzenia gazowe, 
b) Pompy ciepła, 
c) Urządzenia klimatyzacyjne. 
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III. Warunki nadawania Autoryzacji, uprawnienia, obowiązki i korzyści wynikające z Autoryzacji oraz zasady jej 
przedłużania: 
 

1. Warunki uzyskania Autoryzacji: 
 
Aby uzyskać odpowiednią Autoryzację niezbędne jest łączne spełnienie kryteriów wskazanych dla danego 
rodzaju Autoryzacji i dla danej grupy urządzeń w punktach 1.1, 1.2 i 1.3 poniżej. Kryteria wskazane w pkt 1.1 i 
1.2 powinna spełnić ta sama osoba.  
Bosch zastrzega sobie prawo weryfikacji firmy ubiegającej się o uzyskanie Autoryzacji i w wyjątkowych 
przypadkach – odmowy przyznania Autoryzacji nawet pomimo spełnienia kryteriów wskazanych w punkcie 1.1 
lub 1.2. poniżej albo przyznania Autoryzacji pomimo niespełnienia kryteriów wskazanych w punkcie 1.1 lub 1.2. 
poniżej.  

 
1.1. Posiadanie przez właściciela, osobę uprawnioną do reprezentowania firmy lub przez 

pracownika firmy odpowiednich ważnych uprawnień: 
 

- gazowych E lub D (dotyczy grup urządzeń: urządzenia gazowe) 
- F-gazowych (dotyczy grup urządzeń: pompy ciepła, urządzenia klimatyzacyjne) 
- elektrycznych E lub D  
- energetycznych E lub D  

 
Urządzenia gazowe: 

 

Autoryzowany 
Instalator 

 
 

(AI) 

Autoryzowany  
Instalator  

+ Uruchomienia  
 

(AIU) 

Autoryzowany 
Instalator  
+ Serwis 

 
(AIS) 

Autoryzowany  
Serwisant 

+Autoryzowany 
Instalator 
(AS+AI) 

Autoryzowany  
Serwisant 

 
 

(AS) 

Uprawnienia gazowe E lub D      

Uprawnienia elektryczne E lub D (opcjonalne)     

Uprawnienia energetyczne E lub D (opcjonalne)     

 
Pompy ciepła: 

 

Autoryzowany 
Instalator 

 
 

(AI) 

Autoryzowany  
Instalator  

+ Uruchomienia  
 

(AIU) 

Autoryzowany 
Instalator  
+ Serwis 

 

(AIS) 

Autoryzowany  
Serwisant 

+Autoryzowany 
Instalator  

(AS+AI) 

Autoryzowany  
Serwisant 

 
 

(AS) 

Uprawnienia F-gazowe (opcjonalne) nie dotyczy    

Uprawnienia elektryczne E lub D (opcjonalne) nie dotyczy    

Uprawnienia energetyczne E lub D (opcjonalne) nie dotyczy    

 
Urządzenia klimatyzacyjne: 

 

Autoryzowany 
Instalator 

 
 

(AI) 

Autoryzowany  
Instalator  

+ Uruchomienia  
 

(AIU) 

Autoryzowany 
Instalator  
+ Serwis 

 
(AIS) 

Autoryzowany  
Serwisant 

+Autoryzowany 
Instalator  
(AS+AI) 

Autoryzowany  
Serwisant 

 
 

(AS) 

Uprawnienia F-gazowe nie dotyczy nie dotyczy  nie dotyczy nie dotyczy 

Uprawnienia elektryczne E lub D nie dotyczy nie dotyczy  nie dotyczy nie dotyczy 

Uprawnienia energetyczne E lub D nie dotyczy nie dotyczy  nie dotyczy nie dotyczy 

 
Wystarczające jest posiadanie odpowiednich uprawnień przez jedną osobę w danej firmie. Zasady uzyskiwania 
tych uprawnień określone są w odrębnych przepisach prawa.  
 
UWAGA: Bosch nie przyznaje tych uprawnień.  
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1.2. Ukończenie szkolenia lub szkoleń wskazanych poniżej przez właściciela, osobę upoważnioną 
do reprezentowania firmy lub przez pracownika firmy: 

 
Urządzenia gazowe: 

 

Autoryzowany 
Instalator 

 
 

(AI) 

Autoryzowany  
Instalator  

+ Uruchomienia  
 

(AIU) 

Autoryzowany 
Instalator  
+ Serwis 

 
(AIS) 

Autoryzowany  
Serwisant 

+Autoryzowany 
Instalator  
(AS+AI) 

Autoryzowany  
Serwisant 

 
 

(AS) 

Szkolenie autoryzacyjne: 
Instalacja kotłów  

     

Szkolenie autoryzacyjne: 
Uruchomienie kotłów 

      

Szkolenie autoryzacyjne: 
Diagnostyka serwisowa, przeglądy, naprawy kotłów 

   
   

Szkolenie autoryzacyjne  
Serwis kotłów z aktualnej i historycznej oferty  

        

Wymagane podczas szkolenia: 
- analizator spalin  
- manometr 
- miernik elektryczny 

      

 
Pompy ciepła: 

 

Autoryzowany 
Instalator 

 
 

(AI) 

Autoryzowany  
Instalator  

+ Uruchomienia 
  

(AIU) 

Autoryzowany 
Instalator  
+ Serwis 

 
(AIS) 

Autoryzowany  
Serwisant 

+Autoryzowany 
Instalator  
(AS+AI) 

Autoryzowany  
Serwisant 

 
 

(AS) 

Szkolenie autoryzacyjne: 
Instalacja pomp ciepła 

 nie dotyczy    

Szkolenie autoryzacyjne: 

Uruchomienie pomp ciepła 
  nie dotyczy    

Szkolenie autoryzacyjne: 
Diagnostyka serwisowa, przeglądy, naprawy  
pomp ciepła 

  nie dotyczy    

 
Urządzenia klimatyzacyjne: 

 

Autoryzowany 
Instalator 

 
 

(AI) 

Autoryzowany  
Instalator  

+ Uruchomienia  
 

(AIU) 

Autoryzowany 
Instalator  
+ Serwis 

 

(AIS) 

Autoryzowany  
Serwisant 

+Autoryzowany 
Instalator  

(AS+AI) 

Autoryzowany  
Serwisant 

 
 

(AS) 

Szkolenie autoryzacyjne: 
Instalacja, uruchomienie, diagnostyka serwisowa, 
przeglądy i naprawy klimatyzacji 
    - RAC+CAC 
    - RAC+CAC+ VRF  
    - LV (FHP)  

nie dotyczy nie dotyczy 

 
i/lub  

 i/lub  
nie dotyczy nie dotyczy 

 
Wystarczające jest ukończenie szkolenia przez jedną osobę w danej firmie. Wskazane powyżej szkolenia oferowane 
są przez Bosch. Aktualna oferta szkoleniowa Bosch dostępna jest na stronie internetowej www.bosch-termotechnika.pl 

  
 

1.3. Podpisanie stosownej umowy autoryzacyjnej z Bosch.   
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2. Uprawnienia i obowiązki Autoryzowanego Partnera po uzyskaniu Autoryzacji 
 
Z posiadaną Autoryzacją wiążą się określone uprawnienia i obowiązki. Szczegółowe informacje na temat wskazanych 
uprawnień i obowiązków opisane są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 
Urządzenia gazowe: 

 

Autoryzowany 
Instalator 

 
 

(AI) 

Autoryzowany  
Instalator  

+ Uruchomienia  
 

(AIU) 

Autoryzowany 
Instalator  
+ Serwis 

 
(AIS) 

Autoryzowany  
Serwisant 

+Autoryzowany 
Instalator  
(AS+AI) 

Autoryzowany  
Serwisant 

 
 

(AS) 

Instalacja urządzeń       

Rejestrowanie instalacji (urządzeń zainstalowanych 
przez siebie) oraz przygotowania do pierwszego 

uruchomienia  
    - w Programie Partnerskim Bosch Termotechnika 

     

Pierwsze uruchomienie 
    - wyłącznie zainstalowanych przez siebie 
urządzeń  
    - dowolnych urządzeń  

     

Rejestrowanie pierwszych uruchomień  
    - w Programie Partnerskim Bosch Termotechnika 
zainstalowanych przez siebie urządzeń  
    - w TIS dowolnych urządzeń  

   lub   lub   

Przedłużenie gwarancji w trakcie eksploatacji (do 5 
lat) 

     

Naprawy i przeglądy gwarancyjne 
    - wyłącznie zainstalowanych przez siebie 
urządzeń  
    - dowolnych urządzeń  

     

Obowiązek realizacji napraw gwarancyjnych      

Rejestrowanie napraw gwarancyjnych w TIS      

Przeglądy gwarancyjne po pierwszym roku      

 
Pompy ciepła: 

 

Autoryzowany 
Instalator 

 
 

(AI) 

Autoryzowany  
Instalator  

+ Uruchomienia  
 

(AIU) 

Autoryzowany 
Instalator  
+ Serwis 

 
(AIS) 

Autoryzowany  
Serwisant 

+Autoryzowany 
Instalator  
(AS+AI) 

Autoryzowany  
Serwisant 

 
 

(AS) 

Instalacja urządzeń   nie dotyczy    

Rejestrowanie instalacji (urządzeń zainstalowanych 
przez siebie) oraz przygotowania do pierwszego 
uruchomienia  
    - w Programie Partnerskim Bosch Termotechnika 

 nie dotyczy    

Pierwsze uruchomienie 
    - wyłącznie zainstalowanych przez siebie 
urządzeń  
    - dowolnych urządzeń  

 nie dotyczy    

Rejestrowanie pierwszych uruchomień  
    - w Programie Partnerskim Bosch Termotechnika 

zainstalowanych przez siebie urządzeń  
    - w TIS dowolnych urządzeń  

 nie dotyczy  lub   lub   

Przedłużenie gwarancji w trakcie eksploatacji (do 5 
lat) 

 nie dotyczy    

Naprawy i przeglądy gwarancyjne 
    - wyłącznie zainstalowanych przez siebie 
urządzeń  
    - dowolnych urządzeń  

 nie dotyczy    

Obowiązek realizacji napraw gwarancyjnych  nie dotyczy    

Rejestrowanie napraw gwarancyjnych w TIS  nie dotyczy    

Przeglądy gwarancyjne po pierwszym roku  nie dotyczy    
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Urządzenia klimatyzacyjne: 

 

Autoryzowany 
Instalator 

 
 

(AI) 

Autoryzowany  
Instalator  

+ Uruchomienia  
 

(AIU) 

Autoryzowany 
Instalator  
+ Serwis 

 
(AIS) 

Autoryzowany  
Serwisant 

+Autoryzowany 
Instalator  
(AS+AI) 

Autoryzowany  
Serwisant 

 
 

(AS) 

Instalacja urządzeń  nie dotyczy nie dotyczy  nie dotyczy nie dotyczy 

Rejestrowanie instalacji (urządzeń zainstalowanych 
przez siebie) oraz przygotowania do pierwszego 
uruchomienia  
    - w Programie Partnerskim Bosch Termotechnika 

nie dotyczy nie dotyczy  nie dotyczy nie dotyczy 

Pierwsze uruchomienie 
    - wyłącznie zainstalowanych przez siebie 
urządzeń  
    - dowolnych urządzeń  

nie dotyczy nie dotyczy  nie dotyczy nie dotyczy 

Rejestrowanie pierwszych uruchomień  

    - w Programie Partnerskim Bosch Termotechnika 
zainstalowanych przez siebie urządzeń  
    - w TIS dowolnych urządzeń  

nie dotyczy nie dotyczy  nie dotyczy nie dotyczy 

Przedłużenie gwarancji w trakcie eksploatacji (do 5 
lat) 

nie dotyczy nie dotyczy  nie dotyczy nie dotyczy 

Naprawy i przeglądy gwarancyjne 
    - wyłącznie zainstalowanych przez siebie 
urządzeń  
    - dowolnych urządzeń  

nie dotyczy nie dotyczy  nie dotyczy nie dotyczy 

Obowiązek realizacji napraw gwarancyjnych  nie dotyczy nie dotyczy  nie dotyczy nie dotyczy 

Rejestrowanie napraw gwarancyjnych w TIS nie dotyczy nie dotyczy  nie dotyczy nie dotyczy 

Przeglądy gwarancyjne po pierwszym roku nie dotyczy nie dotyczy  nie dotyczy nie dotyczy 

 
 
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Autoryzowany Partner zapewni każdorazowo, że Usługi 
związane z korzystaniem z Autoryzacji będą świadczone przez osoby, które: 
a. ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie autoryzacyjne, 
b. posiadają uprawnienia wymagane prawem i przepisami, 
c. regularnie poddają się organizowanym przez Bosch weryfikacjom wiedzy praktycznej i teoretycznej i kończą je z 

wynikiem pozytywnym. 
 
 

3. Korzyści z Autoryzacji 
 

Bosch może przyznać Autoryzowanym Partnerom określone rodzaje wsparcia. Rodzaje wsparcia dostępnego dla 
danego rodzaju Autoryzacji wskazane są w tabeli poniżej. Przyznanie wsparcia uzależnione jest od regionu, w którym 
Autoryzowany Partner działa, zapotrzebowania na dany rodzaj wsparcia oraz budżetu, jakim dysponuje Bosch. Bosch 
wyraźnie zastrzega, że w każdym przypadku decyzja o przyznaniu wsparcia będzie podejmowana indywidualnie.  
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Regionalnym Przedstawicielem Handlowym 
Bosch Termotechnika. Lista Regionalnych Przedstawicieli Handlowych Bosch Termotechnika znajduje się na stronie 
internetowej www.bosch-termotechnika.pl 
 
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych rodzajów wsparcia znajdują się w załączniku nr 2 do Regulaminu. 
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Wsparcie sprzedażowe: 
 

 

Autoryzowany 
Instalator 

 
 

(AI) 

Autoryzowany  
Instalator  

+ Uruchomienia 
 

(AIU) 

Autoryzowany 
Instalator  
+ Serwis 

 
(AIS) 

Autoryzowany  
Serwisant 

+Autoryzowany 
Instalator 
(AS+AI) 

Autoryzowany  
Serwisant 

 
 

(AS) 

Wyższa punktacja w Programie Partnerskim  
(status Gold) 

     

Wynagrodzenie za usługi przygotowania do 
pierwszego uruchomienia  
(wymagana odrębna umowa) 

     

Wynagrodzenie za usługi pierwszego uruchomienia  
(wymagana odrębna umowa) 

     

Promowanie danych kontaktowych firmy 
Autoryzowanego Partnera i oferowanych usług na 
oficjalnej stronie internetowej Bosch  

     

Polecanie usług firmy Autoryzowanego Partnera 
przez Infolinię Handlową Bosch Termotechnika  

     

Profesjonalne wsparcie regionalnych Przedstawicieli 
Handlowych Bosch Termotechnika. 

     

Minimalny rabat na części zamienne: 
- grupa pierwsza  
- grupa druga  
- grupa trzecia  
Uwaga: rabaty nie przysługują dla urządzeń 
klimatyzacyjnych. 

     

Łatwa adaptacja gotowej koncepcji wizualizacji i 
ekspozycji urządzeń w punkcie sprzedaży 

     

Możliwość dołączenia do programu Autoryzowany 
Punkt Sprzedaży Premium 
(po spełnieniu kryteriów programu) 

     

 

Wsparcie marketingowe: 
 

 

Autoryzowany 
Instalator 

 
 

(AI) 

Autoryzowany  
Instalator  

+ Uruchomienia  
 

(AIU) 

Autoryzowany 
Instalator  
+ Serwis 

 

(AIS) 

Autoryzowany  
Serwisant 

+Autoryzowany 
Instalator  

(AS+AI) 

Autoryzowany  
Serwisant 

 
 

(AS) 

Marketing (offline): 
    - Materiały reklamowe POS 
    - Reklama na samochód 
    - Wyposażenie ekspozycyjne i reklamowe 
    - Odzież robocza 
    - Ulotki i foldery 

     

Marketing (online): 
    - Wizytówka w Google 
    - Strona www firmy Partnera (pod marką Bosch) 
    - Wzory reklam  

    - Kampanie reklamowe 

     

Indywidualne wsparcie: marketingowe: 
    - Indywidualne projekty reklam 
    - Materiały do spotkań z klientem 
    - Udział w akcjach promocyjnych, konkursach 
    - Reklamy prasowe 

     

Dostęp do informacji dla Partnerów: 
    - Rejestracja na portalu 
      www.bosch-termotechnika-portal.pl 
    - Newsletter - bieżące informacje (np. dotyczące  
      zmian w ofercie produktowej, cen, akcji  

      promocyjnych) 

     

Możliwość udziału w eventach o charakterze 
biznesowym dla najlepszych Partnerów      

 
  

WZÓR

http://www.bosch-termotechnika-portal.pl/
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Szkolenia i rozwój 
 

 

Autoryzowany 
Instalator 

 
 

(AI) 

Autoryzowany  
Instalator  

+ Uruchomienia  
 

(AIU) 

Autoryzowany 
Instalator  
+ Serwis 

 

(AIS) 

Autoryzowany  
Serwisant 

+Autoryzowany 
Instalator  

(AS+AI) 

Autoryzowany  
Serwisant 

 
 

(AS) 

Bezpłatne szkolenia i warsztaty techniczne      

Dostęp do platformy e-learningowej:  
www.bosch-termotechnika-szkolenia.pl 

     

Dostępność Regionalnych Centrów Szkoleniowych 
Bosch Termotechnika  
- miejsce wymiany wiedzy eksperckiej 
(wyspecjalizowani trenerzy) 

     

 

Wsparcie techniczne 
 

 

Autoryzowany 
Instalator 

 
 

(AI) 

Autoryzowany  
Instalator  

+ Uruchomienia  
 

(AIU) 

Autoryzowany 
Instalator  
+ Serwis 

 

(AIS) 

Autoryzowany  
Serwisant 

+Autoryzowany 
Instalator  

(AS+AI) 

Autoryzowany  
Serwisant 

 
 

(AS) 

Infolinia dla Profesjonalistów      

Dostęp do dedykowanych materiałów technicznych 
na portalu www.bosch-termotechnika-portal.pl 

     

Wsparcie Regionalnych Centrów Serwisowych oraz 
Regionalnych Inżynierów Serwisu np. w doborze 
części zamiennych 

     

Aplikacja Bosch EasyService do uruchamiania i 
diagnozy urządzeń 

     

 

Nagrody i profity 
 

 

Autoryzowany 
Instalator 

 
 

(AI) 

Autoryzowany  
Instalator  

+ Uruchomienia  
 

(AIU) 

Autoryzowany 
Instalator  
+ Serwis 

 
(AIS) 

Autoryzowany  
Serwisant 

+Autoryzowany 
Instalator  
(AS+AI) 

Autoryzowany  
Serwisant 

 
 

(AS) 

Program Partnerski: 
    - wyższa punktacja (status Gold) 
    - szybka i łatwa rejestracja urządzeń dzięki 
aplikacji Bosch EasyPartner 
    - dedykowana oferta nagród (dla firm) 

     

Przygotowanie Do Pierwszego Uruchomienia 

(wymagana odrębna umowa): 
    - możliwość podpisania umowy    
    - łatwy system rozliczania usług 

     

Pierwsze Uruchomienie  
(wymagana odrębna umowa): 
    - możliwość podpisania umowy    
    - łatwy system rozliczania usług 

     

Możliwość udziału w dedykowanych akcjach 
promocyjnych 

     

Możliwość ubiegania się o tytuł Lider Instalacji      

Możliwość ubiegania się o tytuł Serwis Premium      

 
  

WZÓR

http://www.bosch-termotechnika-szkolenia.pl/
http://www.bosch-termotechnika-portal.pl/
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4. Lider Instalacji 

 
Bosch może przyznać Autoryzowanemu Partnerowi tytuł Lidera Instalacji Bosch Termotechnika, który jest szczególnym 

uhonorowaniem osiągnięć najlepszych Autoryzowanych Partnerów zajmujących się instalacją urządzeń Bosch 

Termotechnika.  

Tytuł Lidera Instalacji przyznawany jest na okres jednego roku. Warunkiem przyznania tego tytułu jest zainstalowanie 

przez Autoryzowanego Partnera największej ilości urządzeń w danym roku kalendarzowym. Po zakończeniu danego 

roku kalendarzowego Bosch opublikuje listę Autoryzowanych Partnerów wyłonionych jako Liderzy Instalacji.  

Liderzy Instalacji otrzymują dyplomy oraz atrakcyjną nagrodę rzeczową, a ich dane wyróżnione są w wyszukiwarce 
Partnerów na www.bosch-termotechnika.pl. Niezależnie od powyższego mogą liczyć na szereg dodatkowych korzyści 
(m.in. preferencyjne warunki w programie lojalnościowym). 
 
Zasady wyłaniania Lidera Instalacji ustalane są przez Bosch w każdym roku indywidualnie.  
 
5. Serwis Premium 

 
Bosch może przyznać Autoryzowanemu Partnerowi (dotyczy AS+AI lub AS) tytuł Serwisu Premium Bosch 
Termotechnika. Tytuł Serwisu Premium Bosch Termotechnika przyznawany jest na podstawie odrębnej umowy 
zawieranej z Bosch.  
 
Dla uzyskania tytułu Serwisu Premium Bosch Termotechnika, niezbędne jest posiadanie przez Serwis w szczególności:  
- minimum dwóch techników serwisu, 
- pracownika biura, 
- oznakowanych aut serwisowych. 
 
Szczegółowe informacje na temat Serwisu Premium Bosch przekaże Partnerom zainteresowanym uzyskaniem tego 
tytułu.  
 
 

 
  

WZÓR

http://www.bosch-termotechnika.pl/
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6. Zasady przedłużania Autoryzacji na kolejny okres 
 
Autoryzacja może zostać przedłużona na kolejny okres, pod warunkiem spełnienia kryteriów wskazanych poniżej: 
 
Urządzenia gazowe: 

 

Autoryzowany 
Instalator 

 
 

(AI) 

Autoryzowany  
Instalator  

+ Uruchomienia  
 

(AIU) 

Autoryzowany 
Instalator  
+ Serwis 

 
(AIS) 

Autoryzowany  
Serwisant 

+Autoryzowany 
Instalator  
(AS+AI) 

Autoryzowany  
Serwisant 

 
 

(AS) 

Aktywność w danym roku kalendarzowym: Program 
Partnerski: Zarejestrowanie urządzeń za min. 100 
pkt (z rodzaju urządzeń, którego dotyczy 
Autoryzacja) 

     

Aktywność w danym roku kalendarzowym: Program 
Partnerski: Zarejestrowanie urządzeń za min. 300 
pkt (z rodzaju urządzeń, którego dotyczy 
Autoryzacja) 

     

Udział w obowiązkowych szkoleniach (warsztaty 
serwisowe, nowe produkty) 

     

Zarejestrowanie min. 10 aktywności serwisowych w 
TIS (uruchomienia i/lub naprawy gwarancyjne i/lub 
przedłużenia gwarancji) 

     

 
 
Pompy ciepła: 

 

Autoryzowany 
Instalator 

 
 

(AI) 

Autoryzowany  
Instalator  

+ Uruchomienia  
 

(AIU) 

Autoryzowany 
Instalator  
+ Serwis 

 
(AIS) 

Autoryzowany  
Serwisant 

+Autoryzowany 
Instalator  
(AS+AI) 

Autoryzowany  
Serwisant 

 
 

(AS) 

Aktywność w danym roku kalendarzowym: Program 
Partnerski: Zarejestrowanie urządzeń za min. 100 
pkt (z rodzaju urządzeń, którego dotyczy 
Autoryzacja) 

 nie dotyczy    

Aktywność w danym roku kalendarzowym: Program 
Partnerski: Zarejestrowanie urządzeń za min. 300 
pkt (z rodzaju urządzeń, którego dotyczy 
Autoryzacja) 

 nie dotyczy    

Udział w obowiązkowych szkoleniach (warsztaty 
serwisowe, nowe produkty) 

 nie dotyczy    

Zarejestrowanie min. 10 aktywności serwisowych w 
TIS (uruchomienia i/lub naprawy gwarancyjne i/lub 
przedłużenia gwarancji) 

 nie dotyczy    

 
Urządzenia klimatyzacyjne: 

 

Autoryzowany 
Instalator 

 
 

(AI) 

Autoryzowany  
Instalator  

+ Uruchomienia 
 

(AIU) 

Autoryzowany 
Instalator  
+ Serwis 

 
(AIS) 

Autoryzowany  
Serwisant 

+Autoryzowany 
Instalator 
(AS+AI) 

Autoryzowany  
Serwisant 

 
 

(AS) 

Certyfikat przyznawany jest na rok (x2). 
Weryfikacja autoryzacji odbywa się co 2 lata.  
Szczegółowe warunki przedłużania w 
przygotowaniu. 

nie dotyczy nie dotyczy  nie dotyczy nie dotyczy 

 
7. Utrata Autoryzacji 

 
Utrata Autoryzacji następuje: 

a) w przypadku niespełnienia warunków przedłużenia Autoryzacji na kolejny okres, 
b) gdy po otrzymaniu Autoryzacji Autoryzowany Partner przestaje spełniać kryteria będące podstawą przyznania 

mu Autoryzacji, 
c) w przypadku niedostosowania się Autoryzowanego Partnera do zmian w Regulaminie zgodnie z punktem I.4 

Regulaminu.  
 
Bosch zastrzega sobie prawo przeprowadzania audytów u Autoryzowanych Partnerów, których celem będzie 
weryfikacja spełniania kryteriów przyznania Autoryzacji. W razie negatywnego wyniku audytu, Bosch może: 

a) cofnąć przyznaną Autoryzację i unieważnić przyznany certyfikat, w wyniku czego Autoryzowany Partner 
zostanie przesunięty na inny poziom Autoryzacji, a Bosch wystawi mu nowy certyfikat,  

b) cofnąć przyznaną Autoryzację i unieważnić certyfikat oraz pozbawić Autoryzowanego Partnera prawa udziału 
w programie Autoryzacji.  

 
 
 

WZÓR
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu „Autoryzacji Bosch Termotechnika 
 

Uprawnienia i obowiązki Autoryzowanych Partnerów Bosch Termotechnika 
 
 
Niniejszy załącznik szczegółowo opisuje uprawnienia i obowiązki Autoryzowanego Partnera Bosch Termotechnika dla poszczególnych grup urządzeń oraz 
zasady ich wykonywania. Zakres uprawnień i obowiązków przysługujących dla danego rodzaju Autoryzacji Bosch Termotechnika, określony jest w punkcie 2 
Regulaminu.  

 

l.p. UPRAWNIENIE/OBOWIĄZEK SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

1 Instalacja urządzeń  

 
Autoryzowany Partner jest uprawniony do instalacji urządzeń. 
 
Autoryzowany Partner zapewni, że instalacja będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami producenta zawartymi 
w dokumentacji techniczno-ruchowej. 
 

2 

Rejestrowanie instalacji 
(urządzeń zainstalowanych 
przez siebie) oraz 
przygotowania do pierwszego 
uruchomienia  
    - w Programie Partnerskim 
Bosch Termotechnika 

Autoryzowany Partner jest uprawniony do rejestrowania zainstalowanych przez siebie urządzeń oraz 
rejestrowania przygotowywania urządzeń do pierwszego uruchomienia w Programie Partnerskim Bosch 
Termotechnika, na zasadach opisanych w regulaminie tego Programu, dostępnym na stronie internetowej 
www.bosch-termotechnika-portal.pl, pod warunkiem że Autoryzowany Partner przystąpił do tego Programu. 

3 

Pierwsze uruchomienie 
    - wyłącznie zainstalowanych 
przez siebie urządzeń  
    - dowolnych urządzeń  
 
Wymagane jest podpisanie 
odrębnej umowy  

Autoryzowany Partner jest uprawniony do świadczenia usługi pierwszego uruchomienia, w odniesieniu do 
urządzeń zainstalowanych przez siebie lub dowolnych urządzeń – w zależności od rodzaju Autoryzacji. 

  WZÓR
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4 

Rejestrowanie pierwszych 
uruchomień 
- w Programie Partnerskim 
Bosch Termotechnika 
zainstalowanych przez siebie 
urządzeń 
- w TIS dowolnych urządzeń 

 
Autoryzowany Partner uprawniony jest do rejestrowania pierwszych uruchomień: 
 

i. Urządzeń zainstalowanych przez siebie – w Programie Partnerskim Bosch Termotechnika na zasadach 

opisanych w regulaminie tego Programu, dostępnym na stronie internetowej www.bosch-termotechnika-

portal.pl, pod warunkiem że Autoryzowany Partner przystąpił do tego Programu, 

ii. Dowolnych urządzeń – w aplikacji TIS, którą Bosch udostępni Partnerowi 

Pierwsze uruchomienie urządzenia może być zarejestrowane wyłącznie w jednym programie (Program Partnerski 
albo TIS). 
Partner będzie dokonywał rejestracji pierwszych uruchomień w TIS systematycznie, lecz nie później niż w ciągu 
miesiąca od daty ich wykonania. 
 

Stawki za usługi świadczone przez Autoryzowanego Partnera na rzecz Klientów znajdują się w cenniku dostępnym 
w aplikacji TIS. Wynagrodzenie za usługi wykonane przez Autoryzowanego Partnera na rzecz Klientów zostanie 
zapłacone przez Regionalne Centrum Serwisowe lub Regionalne Centrum Rozliczeń. Określone powyżej stawki 
mogą być zmieniane przez Bosch. Zmiana zostanie każdorazowo udostępniona Autoryzowanemu Partnerowi w 
TIS. Dodatkowo Bosch każdorazowo na 30 dni naprzód prześle Autoryzowanemu Partnerowi pocztą elektroniczną 
informację o zmianie stawek.  

 

5 
Przedłużenie gwarancji w 
trakcie eksploatacji (do nie 
więcej niż 5 lat łącznie) 

 
Autoryzowany Partner jest uprawniony do przedłużenia klientowi gwarancji na urządzenie w trakcie jego 
eksploatacji. Przedłużenie może nastąpić nie więcej niż 3 razy, w każdym przypadku na okres nie dłuższy niż 1 
rok (1 + 1 + 1). 
 

Autoryzowany Partner uczestniczy w programach gwarancji dodatkowej Bosch. Informacje o programach 
gwarancji dodatkowej Bosch będą przekazywane Autoryzowanemu Partnerowi przez Bosch drogą mailową. 
Zasady tych programów są zdefiniowane w odrębnych umowach. 

 

 
 

6 
 

Naprawy i przeglądy 
gwarancyjne 
    - wyłącznie zainstalowanych 
przez siebie urządzeń  
    - dowolnych urządzeń  

 
Autoryzowany Partner może świadczyć naprawy i wykonywać przeglądy gwarancyjne urządzeń zainstalowanych 
przez siebie lub dowolnych urządzeń – w zależności od rodzaju Autoryzacji 
 

Autoryzowany Partner zapewni, że obsługa serwisowa i przeglądy urządzeń będą wykonywane zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej. WZÓR
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Autoryzowany Partner zapewni obsługę urządzeń zgodnie z najwyższym profesjonalnym standardem. Realizując 
swoje zobowiązania wynikające z otrzymanych zleceń, Autoryzowany Partner zapewni kompleksową realizację 
postanowień gwarancji w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od otrzymania zlecenia. Ponadto Autoryzowany 
Partner zapewni odpowiedni magazyn części zamiennych, umożliwiający terminowe wykonywanie napraw i 
przeglądów gwarancyjnych.  
 

7 
 
Obowiązek realizacji napraw 
gwarancyjnych  

 
Autoryzowany Partner zobowiązany jest do realizacji napraw gwarancyjnych. 
 
Z uwagi na zapewnienie wysokiej jakości obsługi gwarancyjnej, w szczególności krótkiego czasu dojazdu do miejsca 
użytkowania urządzenia, Autoryzowany Partner ma obowiązek realizacji napraw gwarancyjnych na terytorium 
zapewniającym możliwość dojazdu Autoryzowanego Partnera do miejsca użytkowania urządzenia w czasie nie 
dłuższym niż 60 min., licząc od miejsca siedziby Autoryzowanego Partnera. 
 
Autoryzowany Partner zapewni, że obsługa serwisowa i przeglądy urządzeń będą wykonywane zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej.  

1. W celu umożliwienia uprawnionym z gwarancji łatwego identyfikowania serwisów posiadających autoryzację 
Bosch, Autoryzowany Partner będzie posługiwać się wizytówkami i imienną pieczątką wg wzoru Bosch oraz 
używać odzieży roboczej z oznaczeniami Bosch i Junkers. 

2. Zlecenia na wykonanie Usług Autoryzowany Partner będzie otrzymywał bezpośrednio od uprawnionych z 
gwarancji („Klient”) lub za pośrednictwem Call Center Bosch. 

3. Zlecenia z Call Center Bosch będą przekazywane do Autoryzowanego Partnera w formie e-mail lub SMS na 
wskazany przez Autoryzowanego Partnera numer telefonu komórkowego i adres e-mail. Głównymi 
kryteriami dla przydzielania zleceń będzie odległość Autoryzowanego Partnera od miejsca zlecenia oraz 
kompetencje Autoryzowanego Partnera. 

4. Autoryzowany Partner otrzymujący zlecenie zobowiązany jest w ciągu max. 60 min od momentu jego 
otrzymania  potwierdzić do Call Center Bosch i do Klienta zgłaszającego zlecenie jego przyjęcie. Informacja 
o odmowie przyjęcia zlecenia musi zostać również w tym samym czasie przekazana do Call Center Bosch. 

5. Stawki za usługi świadczone przez Autoryzowanego Partnera na rzecz Klientów znajdują się w cenniku 
dostępnym w aplikacji TIS. Wynagrodzenie za usługi wykonane przez Autoryzowanego Partnera na rzecz 
Klientów zostanie zapłacone przez Regionalne Centrum Serwisowe. Określone powyżej stawki mogą być 
zmieniane przez Bosch. Zmiana zostanie każdorazowo udostępniona Autoryzowanemu Partnerowi w TIS. 
Dodatkowo Bosch każdorazowo na 30 dni naprzód prześle Autoryzowanemu Partnerowi pocztą 
elektroniczną informację o zmianie stawek.  

 WZÓR
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8 
Rejestrowanie napraw 
gwarancyjnych w TIS 

 
Autoryzowany Partner zobowiązany jest do rejestrowania napraw gwarancyjnych w dedykowanej aplikacji. 
 
Autoryzowany Partner będzie dokonywał rejestracji napraw gwarancyjnych w dedykowanej, wskazanej przez Bosch 
aplikacji systematycznie, lecz nie później niż w ciągu miesiąca od daty ich wykonania. 
 

9 
Przeglądy gwarancyjne po 
pierwszym roku – jeżeli 
wymaga ich gwarancja 

 
Autoryzowany Partner jest zobowiązany do wykonywania u klientów objętych gwarancją przeglądów gwarancyjnych 
po pierwszym roku obowiązywania gwarancji, o ile przegląd jest wymagany w udzielonej klientowi (użytkownikowi) 
gwarancji.  
 
Autoryzowany Partner zobowiązany jest do rejestrowania przeglądów gwarancyjnych w dedykowanej aplikacji. 
 
Autoryzowany Partner będzie dokonywał rejestracji przeglądów gwarancyjnych w dedykowanej aplikacji 
systematycznie, lecz nie później niż w ciągu miesiąca od daty ich wykonania. 
 

 
 
 
 

  

WZÓR
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu „Autoryzacji Bosch Termotechnika  
 

Korzyści z Autoryzacji Bosch Termotechnika 
 
 

Autoryzacja Bosch Termotechnika daje Autoryzowanym Partnerom Handlowym szereg korzyści. Korzyści te uzależnione są przede wszystkim od rodzaju 
posiadanej Autoryzacji Bosch Termotechnika (patrz tabele w pkt 3 Regulaminu). 
 
Przyznanie wsparcia uzależnione jest od regionu, w którym Autoryzowany Partner działa, zapotrzebowania na dany rodzaj wsparcia oraz budżetu, jakim 
dysponuje Bosch. Bosch wyraźnie zastrzega, że w każdym przypadku decyzja o przyznaniu wsparcia będzie podejmowana indywidualnie. 
 
 

I. Wsparcie sprzedażowe 

l.p. RODZAJ WSPARCIA SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

1 
Wyższa punktacja w 
Programie Partnerskim  
(status Gold) 

 
Warunkiem uzyskania tego wsparcia jest uczestnictwo w Programie Partnerskim Bosch Termotechnika.  
 
Autoryzowany Partner Bosch Termotechnika otrzymuje status Gold w Programie Partnerskim Bosch 
Termotechnika, co oznacza, że przysługuje mu wyższa punktacja w tym Programie. Szczegółowe zasady 
Programu Partnerskiego Bosch Termotechnika oraz punktacja opisane są w regulaminie tego Programu 
dostępnym na www.bosch-termotechnika-portal.pl. 
 

2 

Wynagrodzenie za usługi 
przygotowania do 
pierwszego uruchomienia 
(wymagana odrębna umowa) 

 
Aby otrzymywać wynagrodzenie za usługi przygotowania do pierwszego uruchomienia, niezbędne jest podpisanie 
z Regionalnym Centrum Serwisowym lub Regionalnym Centrum Rozliczeń umowy na świadczenie usługi 
przygotowania do pierwszego uruchomienia.  
 
Jeśli jesteś zainteresowany podpisaniem takiej umowy, skontaktuj się z Przedstawicielem Handlowym Bosch 
Termotechnika.  
 

3 
Wynagrodzenie za usługi 
pierwszego uruchomienia 
(wymagana odrębna umowa) 

 
Aby otrzymywać wynagrodzenie za usługi przygotowania do pierwszego uruchomienia, niezbędne jest podpisanie 
z Regionalnym Centrum Serwisowym lub Regionalnym Centrum Rozliczeń  umowy na świadczenie usługi 
pierwszego uruchomienia.  
 WZÓR
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Jeśli jesteś zainteresowany podpisaniem takiej umowy, skontaktuj się z Przedstawicielem Handlowym Bosch 
Termotechnika.  
 

 
 
 

4 

Promowanie danych 
kontaktowych firmy 
Autoryzowanego Partnera i 
oferowanych przez niego 
usług na oficjalnej stronie 
internetowej Bosch  

 
Bosch będzie publikował dane kontaktowe firmy Autoryzowanego Partnera i usługi przez niego oferowane na 
oficjalnej stronie internetowej Bosch www.bosch-termotechnika.pl. Strona korporacyjna producenta jest 
niezależnie promowana przez Bosch. 

5 

Polecanie usług firmy 
Autoryzowanego Partnera 
przez Infolinię Handlową 
Bosch Termotechnika  

 
Infolinia Handlowa Bosch Termotechnika będzie polecać usługi Autoryzowanego Partnera klientom, którzy 
kontaktują się z Infolinią i proszą o wskazanie Autoryzowanego Partnera na danym obszarze.   

6 

Profesjonalne wsparcie 
regionalnych Przedstawicieli 
Handlowych Bosch 
Termotechnika. 

 
Bosch zapewnia Autoryzowanemu Partnerowi profesjonalne wsparcie regionalnych Przedstawicieli Handlowych 
Bosch Termotechnika, polegające m.in. na przygotowaniu schematu instalacji, przygotowaniu oferty produktowej 
i cenowej, pomocy w doborze urządzeń.  
 

7 

Minimalny rabat na części 
zamienne: 
- grupa pierwsza  
- grupa druga  
- grupa trzecia  
Uwaga: rabaty nie przysługują 
dla urządzeń klimatyzacyjnych 

 
Wysokość rabatu uzależniona jest od rodzaju Autoryzacji. Wartości minimalnych rabatów przysługujących 
poszczególnym rodzajom Autoryzacji znajdują się na portalu www.bosch-termotechnika-portal.pl. 
 
 
 
Rabatu udziela Regionalne Centrum Serwisowe. 
 

8 

Łatwa adaptacja gotowej 
koncepcji wizualizacji i 
ekspozycji urządzeń w 
punkcie sprzedaży 

 
Koncepcja wizualizacji i ekspozycji urządzeń znajduje się w bibliotece projektów dostępnej na www.bosch-
termotechnika-portal.pl. Bosch udostępnia pliki otwarte, które Partner może zaadaptować do swoich potrzeb we 
własnym zakresie.  
 

9 

Możliwość dołączenia do 
programu Autoryzowany 
Punkt Sprzedaży Premium   
(po spełnieniu kryteriów 
programu) 

 
Bosch zapewnia Partnerowi możliwość dołączenia do programu Autoryzowany Punkt Sprzedaży Premium, pod 
warunkiem spełnienia kryteriów przystąpienia do tego Programu.  WZÓR

http://www.bosch-termotechnika-portal.pl/
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II. Wsparcie marketingowe 

l.p. RODZAJ WSPARCIA  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

 
1 

 

Marketing (offline): 
    - Materiały reklamowe 
POS 
    - Reklama na samochód 
    - Wyposażenie 
ekspozycyjne i reklamowe 
    - Odzież robocza 
    - Ulotki i foldery 
 

 
W ramach wsparcia offline Partner może otrzymać od Bosch: 

a. Materiały reklamowe POS gotowe i dostarczane przez Bosch; ilość i rodzaj uzależnione są od 

potrzeb Partnera oraz aktualnych możliwości Bosch, 

b. Możliwość oznakowania samochodu reklamą Bosch; dofinansowanie w ramach określonego 

budżetu i każdorazowo ustalane indywidualnie z Regionalnym Przedstawicielem Handlowym, 

c. Wyposażenie ekspozycyjne i reklamowe (gotowe elementy wyposażenia); ilość i rodzaj uzależnione 

są od potrzeb Partnera oraz aktualnych możliwości Bosch, 

d. Odzież roboczą oznakowaną logo Bosch, 

e. Materiały reklamowe w postaci ulotek i folderów; ilość i rodzaj uzależnione są od potrzeb Partnera 

oraz aktualnych możliwości Bosch. 

 
2 

 

Marketing (online): 
    - Wizytówka w Google 
    - Strona www Twojej firmy 
(pod marką Bosch) 
    - Wzory reklam  
    - Kampanie reklamowe 
 

 
W ramach wsparcia online Partner może otrzymać: 

a. Wizytówkę Google, którą stworzy dla Partnera wybrana przez Bosch agencja reklamowa, 

b. Stronę internetową pod marką Bosch, którą stworzy dla Partnera wybrana przez Bosch agencja 

reklamowa, według ujednoliconego wzoru; wymagane jest podpisanie odrębnej umowy z Bosch, 

c. Wzory reklam do wykorzystania przez Partnera (np. banner), 

d. Kampanie reklamowe (korzyści z reklamy prowadzonej przez Bosch; kampanie Bosch odsyłające do 

listy Autoryzowanych Partnerów). 

 

 
3 

 
Indywidualne wsparcie 
marketingowe: 
    - Indywidualne projekty 
reklam 
    - Materiały do spotkań z 
klientem 
    - Udział w akcjach 
promocyjnych, konkursach 
    - Reklamy prasowe 
 

 
Autoryzowany Partner Bosch Termotechnika może również otrzymać indywidualne wsparcie marketingowe w 
postaci:  

a. Indywidualnych projektów reklam stworzonych przez agencje zewnętrzne,  

b. Materiałów przeznaczonych do spotkań Partnera z klientem np. w postaci folderów reklamowych, 

materiałów technicznych, filmów produktowych, itp. 

c. Możliwość udziału w akcjach promocyjnych i konkursach organizowanych przez Bosch, 

d. Reklam prasowych (gotowe wzory do wykorzystania przez Partnera). 

 WZÓR
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4 

 
Dostęp do informacji dla 
Partnerów: 
    - Rejestracja na portalu 
      www.bosch-
termotechnika-portal.pl 
    - Newsletter - bieżące 
informacje (np. dotyczące 
zmian w ofercie 
produktowej, cen, akcji 
promocyjnych) 
 

 
Bosch zapewnia Autoryzowanemu Partnerowi Bosch Termotechnika dostęp do informacji dedykowanych dla 
profesjonalistów, zamieszczonych na portalu www.bosch-termotechnika-portal.pl 
Bosch będzie również przesyłał newsletter z bieżącymi informacjami m.in. o ofercie produktowej, cenach i akcjach 
promocyjnych (wymagane udzielenie przez Partnera odpowiednich zgód RODO). 

5 

 
Możliwość udziału w 
eventach o charakterze 
biznesowym dla najlepszych 
partnerów 
 

 
Bosch będzie zapraszał Autoryzowanego Partnera Bosch Termotechnika na eventy o charakterze biznesowym 
dla wiodących Partnerów (wymagane spełnienie określonych kryteriów) 

Materiały otrzymane przez Partnera od Bosch w ramach wsparcia marketingowego mogą być wykorzystywane przez Partnera wyłącznie do celów promowania 
działalności gospodarczej Partnera, w sposób, który nie szkodzi renomie Bosch. W przypadku, gdy Bosch zidentyfikuje działanie szkodzące renomie Bosch, 
może zakazać Partnerowi posługiwania się przekazanymi materiałami. Partner nie może wprowadzać samodzielnie zmian w tych materiałach, chyba że 
zostanie to wyraźnie uzgodnione z Bosch.  

 
III. Szkolenia i rozwój  

 

l.p. RODZAJ WSPARCIA SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

1 
Bezpłatne szkolenia i 
warsztaty techniczne 

 
Aktualna oferta szkoleniowa Bosch znajduje się na stronie www.bosch-termotechnika.pl.   
 
Zasady zapisu na szkolenia i warsztaty znajdują się na  www.bosch-termotechnika.pl. Szkolenia i warsztaty będą 
prowadzone według zasad określonych w Regulaminie Szkoleń Technicznych Robert Bosch Sp. z o.o.  
 

2 

Dostęp do platformy e-
learningowej: 
www.bosch-termotechnika-
szkolenia.pl 

 
Zasady dostępu do platformy e-learningowej opisane są w regulaminie platformy dostępnym na stronie 
internetowej platformy.   WZÓR

http://www.bosch-termotechnika-portal.pl/
http://www.bosch-termotechnika-portal.pl/
http://www.bosch-termotechnika-portal.pl/
http://www.bosch-termotechnika.pl/
http://www.bosch-termotechnika.pl/
http://www.bosch-termotechnika-szkolenia.pl/
http://www.bosch-termotechnika-szkolenia.pl/
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3 

Dostępność Regionalnych 
Centrów Szkoleniowych 
Bosch Termotechnika 
- miejsce wymiany wiedzy 
eksperckiej 
(wyspecjalizowani trenerzy) 

 
Autoryzowany Partner ma możliwość korzystania z sal szkoleniowych, w tym sprzętu dostępnego w tych salach, 
jak również współpracy z trenerami Bosch.  
 

 
 

IV. Wsparcie techniczne  

l.p. RODZAJ WSPARCIA SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

 
1 

Infolinia dla 
Profesjonalistów 

Infolinia dostępna jest pod numerem telefonu 801 900 810. Na Infolinii dyżurują specjaliści techniczni Bosch.  
 
Koszt połączenia z Infolinią – według standardowych stawek operatora. 
 
Do Infolinii można zgłaszać się w sprawach wymagających wsparcia technicznego posprzedażowego 
związanego z działaniem urządzeń Bosch.  
 

2 

Dostęp do dedykowanych 
materiałów technicznych 
na portalu www.bosch-
termotechnika-portal.pl 

 
W portalu www.bosch-termotechnika-portal.pl znajdują się materiały techniczne dot. urządzeń Bosch. Materiały te 
mogą być wykorzystywane wyłącznie w ramach prowadzonej przez Partnera działalności gospodarczej lub 
zawodowej, dla celów prowadzenia tej działalności.  
 

3 

Wsparcie Regionalnych 
Centrów Serwisowych oraz 
Inżynierów Serwisu np. w 
doborze części zamiennych 

 
Lista Regionalnych Centrów Serwisowych oraz Inżynierów Serwisu znajduje się na stronie internetowej 
www.bosch-termotechnika.pl.   

4 

Aplikacja Bosch 
EasyService do 
uruchamiania i diagnozy 
urządzeń 

 
Zasady korzystania z aplikacji Bosch EasyService opisane są w regulaminie aplikacji dostępnym w aplikacji.   

 
  WZÓR

http://www.bosch-termotechnika-portal.pl/
http://www.bosch-termotechnika-portal.pl/
http://www.bosch-termotechnika-portal.pl/
http://www.bosch-termotechnika.pl/
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V. Nagrody i profity  

l.p. RODZAJ WSPARCIA SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

1 

Program Partnerski: 
    - wyższa punktacja (status 
Gold) 
    - szybka i łatwa rejestracja 
urządzeń dzięki aplikacji 
Bosch EasyPartner 
    - dedykowana oferta 
nagród (dla firm) 

 
Szczegółowe zasady działania Programu Partnerskiego Bosch Termotechnika opisane są w regulaminie tego 
Programu dostępnym na stronie internetowej www.bosch-termotechnika-portal.pl.  
Dla Autoryzowanych Partnerów Bosch Termotechnika dostępny jest dedykowany katalog nagród.  

2 

Przygotowanie Do 
Pierwszego Uruchomienia 
(wymagana odrębna 
umowa): 
       - łatwy system 
rozliczania usług 

 
Aby otrzymywać wynagrodzenie za usługi Przygotowania Do Pierwszego Uruchomienia, niezbędne jest 
podpisanie z Regionalnym Centrum Serwisowym lub Regionalnym Centrum Rozliczeń umowy na świadczenie 
usługi przygotowania do pierwszego uruchomienia.  
 
Jeśli jesteś zainteresowany podpisaniem takiej umowy, skontaktuj się z Regionalnym Przedstawicielem 
Handlowym Bosch Termotechnika.  
 

3 

Pierwsze Uruchomienie 
(wymagana odrębna 
umowa): 
- łatwy system rozliczania 
usług 

 
Aby otrzymywać wynagrodzenie za usługi Pierwszego Uruchomienia, niezbędne jest podpisanie z Regionalnym 
Centrum Serwisowym lub Regionalnym Centrum Rozliczeń umowy na świadczenie usługi pierwszego 
uruchomienia.  
 
Jeśli jesteś zainteresowany podpisaniem takiej umowy, skontaktuj się z Regionalnym Przedstawicielem 
Handlowym Bosch Termotechnika.  
 

4 
Możliwość udziału w 
dedykowanych akcjach 
promocyjnych 

 
Zasady tych akcji promocyjnych są opisane w ich regulaminach.  

5 
Możliwość ubiegania się o 
tytuł Lider Instalacji 

 
Zasady przyznawania tytułu Lidera Instalacji opisane są w pkt III.4 Regulaminu Autoryzacji.  
 

6 
Możliwość ubiegania się o 
tytuł Serwis Premium 

 
Zasady przyznawania tytułu Serwisu Premium opisane są w pkt III.5 Regulaminu Autoryzacji. Wymagane jest 
podpisanie odrębnej umowy na świadczenie usług Serwisu Premium.  
 

 WZÓR

http://www.bosch-termotechnika-portal.pl/


 

 
 

  

Załącznik nr 2 do Umowy 
 

AUTORYZOWANY PARTNER BOSCH TERMOTECHNIKA 
 

Potwierdzenie nadania Autoryzacji Bosch Termotechnika 

 
 
 
Robert Bosch Sp. z o.o. (dalej jako: „Bosch”) z siedzibą w Warszawie (ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, KRS 
0000051814, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 
197 443 600 zł, NIP 526 102 79 92, REGON 011124535, numer rejestrowy BDO 000007792), 
  
przyznaje firmie 
 
______________________________________________________________________________________________ 
  
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Autoryzację Bosch Termotechnika: 

 

 

Autoryzowany 
Instalator 

 
 

(AI) 

Autoryzowany  
Instalator  

+ Uruchomienia  
 

(AIU) 

Autoryzowany 
Instalator  
+ Serwis 

 
(AIS) 

Autoryzowany  
Serwisant 

+Autoryzowany 
Instalator  
(AS+AI) 

Autoryzowany  
Serwisant 

 
 

(AS) 

Urządzenia gazowe      

Pompy ciepła  nie dotyczy    

Urządzenia klimatyzacyjne nie dotyczy nie dotyczy  nie dotyczy nie dotyczy 

 
 
Data nadania Autoryzacji Bosch Termotechnika: ____________________. 
 
 
Bosch wydaje Autoryzowanemu Partnerowi Bosch Termotechnika Certyfikat Autoryzacji.  
 
 
Potwierdzam, że zapoznałem się z aktualną wersją „Regulaminu Autoryzacji Bosch Termotechnika”, który stanowi 
załącznik do niniejszego Potwierdzenia. 

 
 

 
Bosch: 

 
Autoryzowany Partner Bosch Termotechnika: 

        

_____________________________________ 

_____________________________________ 

   

_____________________________________ 

_____________________________________ 
  

 

WZÓR



Przekazanie aktualnych danych umożliwi Państwu dostęp do m.in. aktualności, ofert promocyjnych, konkursów, a także  
zapewni możliwość udziału w wydarzeniach organizowanych przez Bosch Termotechnika.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami

Imię i nazwisko

Numer autoryzacji lub SAP* 

Jestem

Właścicielem firmy Autoryzowanego Partnera Właścicielem firmy Autoryzowanego  
Partnera Handlowego

Pracownikiem firmy Autoryzowanego Partnera Pracownikiem firmy Autoryzowanego  
Partnera Handlowego

Projektantem Inne

Dane firmy Dane do korespondencji  
(jeśli inne niż dane firmy)

Nazwa firmy –

NIP –

E-mail

Telefon komórkowy

Telefon stacjonarny

Ulica, numer

Kod pocztowy

Miasto

Województwo

1. Zgoda marketingowa
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu, przez Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa w celu dodania moich danych do bazy marketingowej. Zostałem/-am poinformowany/-a o możliwości 
odwołania udzielonej zgody. Zostałem/-am również poinformowany/-a, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania 
danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Tak, wyrażam zgodę Nie, nie wyrażam zgody

2. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną
Chciałbym/chciałabym być informowany/-a przez Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, 
poprzez adres e-mail, WhatsApp, SMS i wiadomości typu Push o: 
▶  produktach, narzędziach i akcjach promocyjnych oraz usługach Bosch Termotechnika spółki Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa,
▶  możliwości zostania testerem urządzeń w przypadku produktów, narzędzi i akcji promocyjnych oraz usług Bosch Termotechnika spółki  

Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa,
▶   możliwych udziałach w projektach badania rynku prowadzonych na zlecenie Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie przy  

ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa w odniesieniu do produktów, narzędzi i akcji promocyjnych oraz usług Bosch Termotechnika,
▶   konkursach organizowanych przez Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa.

Zgodę tę mogę w każdej chwili odwołać wysyłając e-mail na adres: TT-zgody@pl.bosch.com

Tak, wyrażam zgodę Nie, nie wyrażam zgody

*  Jeżeli jest Pan/Pani Autoryzowanym Partnerem Bosch Termotechnika, prosimy o podanie numeru autoryzacji. Jeżeli jest Pan/Pani Autoryzowanym Partnerem Handlowym, prosimy o podanie 
numeru SAP Państwa firmy. 

3. Zgoda na reklamę telefoniczną
Chciałbym/chciałabym być informowany/-a telefonicznie przez Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 105,  
02-231 Warszawa o: 
▶   produktach, narzędziach i akcjach promocyjnych oraz usługach Bosch Termotechnika spółki Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa,
▶   możliwości zostania testerem urządzeń w przypadku produktów, narzędzi i akcji promocyjnych oraz usług Bosch Termotechnika spółki  

Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa,
▶   możliwych udziałach w projektach badania rynku prowadzonych na zlecenie Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy  

ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa w odniesieniu do produktów, narzędzi i akcji promocyjnych oraz usług Bosch Termotechnika, 
▶  konkursach organizowanych przez Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa.

Zgodę tę mogę w każdej chwili odwołać wysyłając e-mail na adres: TT-zgody@pl.bosch.com

Tak, wyrażam zgodę Nie, nie wyrażam zgody

WZÓR



4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Zgadzam się na utrwalenie oraz na nieograniczone czasowo rozpowszechnianie i przetwarzanie przez Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą  
w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, mojego wizerunku utrwalonego na fotografiach lub nagraniach video. Zgoda niniejsza 
obejmuje wykorzystanie mojego wizerunku w następujących celach: utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w dowolnym systemie, 
formacie i na dowolnym nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, taśmie magnetycznej, cyfrowo; publiczne odtwarzanie, publiczne 
wyświetlanie; publiczne udostępnianie w intranecie; publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do fotografii lub nagrań  
w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w szczególności strony internetowe, portale społecznościowe); publikacja w ofertach przekazywanych 
klientom Robert Bosch Sp. z o.o. Zgoda ta nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie (tj. obejmuje Polskę, jak i inne kraje) i udzielona jest 
nieodpłatnie. 

Zgodę tę mogę w każdej chwili odwołać wysyłając e-mail na adres: TT-zgody@pl.bosch.com

Tak, wyrażam zgodę Nie, nie wyrażam zgody

5. Zgoda na zamieszczenie danych na portalach

Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych na ogólnodostępnych portalach Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa. Zostałem/-am poinformowany/-a o możliwości odwołania udzielonej zgody. Zostałem/-am również poinformowany/a,  
że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Tak, wyrażam zgodę Nie, nie wyrażam zgody

Data Podpis

05
.2

02
1_

B
O

Zasady przetwarzania danych osobowych 
  1.  Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 105, 

02-231 Warszawa.   
  2.  Osobą odpowiedzialną za nadzór nad procesami przetwarzania danych w Robert Bosch Sp. z o.o. jest pełnomocnik koncernu ds. danych osobowych 

(Inspektor Ochrony Danych). Pełną korespondencję dotyczącą realizacji uprawnień wynikających z punktu 7, 8 i 9 należy kierować w formie pisemnej na 
adres Administratora danych lub do Inspektora Ochrony Danych grupy Bosch na adres: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), 
Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart GERMANY lub mailowo na adres: DPO@bosch.com. Aby dowodzić swoich praw i zgłaszać incydenty 
związane z naruszeniem ochrony danych należy wejść na stronę internetową: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz. 

  3.  Podmiot odpowiedzialny oraz zaangażowani przez niego dostawcy usług przetwarzają Państwa dane osobowe w następujących celach: 
 a) komunikacji marketingowej zgodnie z udzielonymi zgodami, 
 b) wypełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa.

  4.  Państwa dane osobowe są przekazywane przez Robert Bosch Sp. z o.o. innym podmiotom odpowiedzialnym tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania 
usługi/umowy/przeprowadzenia akcji reklamowej lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to Państwa zgoda. 

  5.  W celu realizacji usługi/umowy/akcji reklamowej Państwa dane są udostępniane: Bosch Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-3235576 Wetzlar, Niemcy.
  6.  Państwa dane przechowywane są tak długo jak jest to wymagane do momentu wycofania lub ponownej weryfikacji udzielonych w formularzu zgód. Po tym 

okresie dane są usuwane z wyjątkiem tych danych, które musimy zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodów określonych prawem 
podatkowym, handlowym, terminów przechowywania).  

  7.  Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do: 
  a)  informacji: mają Państwo prawo do otrzymania od Robert Bosch Sp. z o.o. informacji na temat przetwarzania swoich danych. W tym celu mogą Państwo 

dochodzić prawa do informacji w odniesieniu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy, 
  b)  skorygowania i usunięcia danych: mogą Państwo zażądać od Robert Bosch Sp. z o.o. skorygowania nieprawdziwych danych i – o ile spełnione są wymogi 

ustawowe – uzupełnienia lub usunięcia swoich danych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i księgowych lub podlegają 
ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny dostęp do tych danych, ich przetwarzanie jest jednak ograniczane (patrz poniżej),

  c)  ograniczenia przetwarzania: mogą Państwo zażądać od Robert Bosch Sp. z o.o. – o ile spełnione są wymogi ustawowe – abyśmy ograniczyli przetwarzanie 
danych, 

  d)  sprzeciwu wobec przetwarzania danych: ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez Robert Bosch Sp. z o.o. 
danych. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać – zgodnie z wytycznymi ustawowymi – dostateczne 
powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami, 

  e)  sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego: poza tym mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do 
celów reklamowych („sprzeciw wobec reklamy”). Proszę mieć na uwadze, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania Państwa 
zgody i wykorzystania Państwa danych w ramach już trwającej kampanii,

  f)  sprzeciwu wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu, ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili 
wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Wstrzymamy 
wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać – zgodnie z wytycznymi ustawowymi – dostateczne powody dalszego 
przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami, 

  g)  odwołania zgody: jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność 
przetwarzania Państwa danych do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona,

  h)  przenoszenia danych: mają Państwo ponadto prawo, by otrzymać dane, które nam Państwo udostępnili, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym 
formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź – o ile to wykonalne technicznie – by zażądać przekazania danych stronie trzeciej.  

  8.  W przypadku, gdy któraś z aktywności realizowanych w ramach konkursu/promocji/programu wymaga wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie, mają 
Państwo prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

  9.  W przypadku jeśli stwierdzą Państwo, iż podmiot odpowiedzialny przetwarza Państwa dane z naruszeniem przepisów prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę 
do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia 606-950-000.    

10. Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny.  
11.  Podmiot przetwarzający podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia 

zarządzanych przez Robert Bosch Sp. z o.o. Państwa danych.
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Załącznik nr 4 
 

do Umowy AUTORYZOWANY PARTNER BOSCH TERMOTECHNIKA 
 

Umowa o zachowaniu poufności 
(dalej „Umowa”) 

 
 
zawarta w dniu _____________________ roku pomiędzy: 
 
Robert Bosch sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 105, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051814, o kapitale zakładowym w wysokości 197 443 600 zł, 
NIP 526-10-27-992, REGON 011124535, numer rejestrowy BDO 000007792, dalej zwaną „Bosch”,  
 
reprezentowaną przez: 
 
 
________________________________________________________________________________ – Pełnomocnika, 
 
 
________________________________________________________________________________ – Pełnomocnika, 
 
a 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
  
z siedzibą w _________________ przy ul. ___________________________________________________,  
 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o numerze 
 
 
NIP ____________________________, REGON ____________________________  
 
zwanym dalej „Autoryzowanym Partnerem Bosch Termotechnika”. 
 
Strony niniejszej Umowy zwane są dalej łącznie „Stronami”, a każde z osobna „Stroną”. 
 
PREAMBUŁA 
Strony będą współpracować w związku z Autoryzacją Bosch Termotechnika przyznaną Autoryzowanemu Partnerowi 
Bosch Termotechnika przez Bosch. W ramach tej współpracy, Strony będą wymieniać między sobą informacje 
dotyczące ich przedsiębiorstw i prowadzonej przez nie działalności („Cel”).  
W związku z tym, każda ze Stron pragnie otrzymać i może udostępnić drugiej Stronie Informacje Poufne. Niniejsza 
Umowa określa zasady postępowania z tego rodzaju Informacjami Poufnymi. 
 
I. DEFINICJE 

 
1. „Spółka Powiązana” – oznacza jakikolwiek podmiot, który jest kontrolowany przez Stronę lub który kontroluję 

Stronę, lub który jest pod wspólną kontrolą ze Stroną. Kontrola istnieje, jeśli w okresie obowiązywania niniejszej 

Umowy, co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym 

zgromadzeniu lub innym organie jest w posiadaniu tego podmiotu bądź w przypadku gdy ten podmiot ma możliwość 

kierowania zarządem i procedurami lub prowadzenia spraw Strony, bezpośrednio lub pośrednio, na podstawie 

własności kapitału, umowy lub innych środków. Taka spółka lub inny podmiot będzie uznawana za Spółkę 

Powiązaną danej Strony jedynie tak długo jak te warunki są spełnione.  
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2. „Informacje Poufne” – oznacza jakiekolwiek informacje, które mogą być zakomunikowane, np. dane, rysunki, 

modele 3D, projekty, szkice, plany, opisy, specyfikacje, wyniki pomiarów i testów, metody testowania, obliczenia, 

doświadczenie, procesy  próbki, formy, instalacje, narzędzia, wnioski patentowe jeszcze nieopublikowane, know-

how, dokumenty handlowe, strategie marketingowe, adresy zakupu, partnerzy współpracujący, nazwy klientów, 

konfiguracje sprzętu i oprogramowania, słowa kodowe dostępu lub oprogramowanie, niezależnie od ich formy 

fizycznej lub charakteru, ujawnionych w związku z Celem, niezależnie od tego, czy zostały oznaczone jako „poufne” 

czy nie i które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Dyrektywy (UE) 2016/943 , ponieważ (1) są one 

niejawne w tym sensie, że jako całość lub w określonym układzie i połączeniu jej elementów nie są powszechnie 

znane ani łatwo dostępne osobom z kręgów, które zazwyczaj zajmują się tego rodzaju informacjami, (2) mają 

wartość handlową, ponieważ są niejawne oraz (3) osoba prawnie sprawująca kontrolę nad tymi informacjami podjęła 

w danych okolicznościach uzasadnione kroki w celu zachowania ich w poufności.  

 
3. „Osoba Trzecia” – oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą Stroną niniejszej Umowy ani Spółką 

Powiązaną którejkolwiek ze Stron.  

 

II. POUFNOŚĆ 

1. Strona otrzymująca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich Informacji Poufnych udostępnionych jej 
przez Stronę ujawniającą oraz zobowiązuje się, że bez zgody Strony ujawniającej nie będzie korzystać z Informacji 
Poufnych ani ujawniać ich, bezpośrednio, pośrednio, ustnie, na piśmie lub w jakikolwiek inny sposób wykraczający 
poza Cel.   Aby zachować poufność Informacji Poufnych, Strona otrzymująca podejmie uzasadnione 
okolicznościami kroki zmierzające do zachowania ich w poufności. Kroki takie nie będą mniejsze niż zwyczajowy i 
rozsądny stopień ochrony.  Strona otrzymująca ograniczy zakres osób, które będą miały dostęp do Informacji 
Poufnych do pracowników lub współpracowników, którzy muszą mieć do nich dostęp dla realizacji Celu, pod 
warunkiem że pracownicy ci lub współpracownicy zostali zobowiązani do zachowania w poufności Informacji 
Poufnych w co najmniej takim zakresie jaki wynika z niniejszej Umowy. Ujawnienie Informacji Poufnych przez 
Stronę jej Spółkom Powiązanym, przez Spółkę Powiązaną Strony drugiej Stronie, przez Stronę Spółce Powiązanej 
drugiej Strony bądź ich wymiana pomiędzy Spółkami Powiązanymi Stron są objęte niniejszą Umową, pod 
warunkiem że ta Spółka Powiązana: 

a. nie jest bezpośrednim konkurentem Strony ujawniającej i  

b. zobowiązała się do zachowania w poufności w stosunku do danej Strony, zgodnie z zasadami 
określonymi w niniejszej Umowie, i 

c. musi zapoznać się z Informacjami Poufnymi na potrzeby realizacji Celu.  

2. Żadna ze Stron nie będzie, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony – której udzielenie nie będzie 
bezzasadnie wstrzymywane – ujawniać jakiejkolwiek Osobie Trzeciej faktu istnienia niniejszej Umowy.  
 

3. Zobowiązanie do zachowania poufności nie obejmuje: 
 

a. Informacji Poufnych, które przed datą ujawnienia znajdowały się już w posiadaniu Strony otrzymującej, bez 
naruszenia umownego lub ustawowego zobowiązania do zachowania poufności, 

b. Informacji Poufnych uzyskanych zgodnie z prawem od Osób Trzecich, bez obowiązku ich nieujawniania, 
c. Informacji Poufnych, które zostały stworzone przez lub na rzecz Strony otrzymującej, niezależnie od 

przekazania jakichkolwiek Informacji Poufnych na podstawie niniejszej Umowy, 
d. Informacji Poufnych, których ujawnienie zostało wyraźnie zaakceptowane na piśmie przez Stronę ujawniającą 

przed takim ujawnieniem. 
 

W przypadku gdy Autoryzowany Partner Bosch Termotechnika żąda prawa do ujawnienia na podstawie niniejszego 
punktu, spoczywa na nim ciężar udowodnienia istnienia któregokolwiek z powyższych wyłączeń uzasadniających 
ujawnienie informacji. 
 
Obowiązkowe kryteria ustawowe dotyczące wyjątków odnoszących się do ochrony tajemnicy handlowej pozostają 
nienaruszone przez niniejszą Umowę. 
  

4. Informacje Poufne, których ujawnienia żąda organ władzy publicznej, sąd lub podmiot prowadzący postępowanie 
arbitrażowe lub które muszą być ujawnione przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, mogą być 
ujawnione takiemu organowi, sądowi lub arbitrowi, pod warunkiem że z chwilą otrzymania takiego żądania, Strona 
otrzymująca niezwłocznie zawiadomi o nim Stronę ujawniającą, tak aby możliwe było uzyskanie nakazu ochrony 
lub innego odpowiedniego środka zaradczego. Jeśli taki nakaz ochrony nie jest dostępny w danym przypadku, 
Strona otrzymująca ujawni Informacje Poufne tylko w minimalnym zakresie, do którego ujawnienia jest prawnie 
zobowiązana.  
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5. W zakresie danych osobowych, każda ze Stron będzie spełniać wymogi określone w obowiązujących przepisach i 
podejmie techniczne i organizacyjne środki w celu ochrony takich danych, w szczególności, ale bez ograniczenia 
do, przeciwko nieautoryzowanemu dostępowi, nieautoryzowanej modyfikacji lub przekazywania, w szczególności 
w razie przekazywania takich danych w sieci. 
 

6. Autoryzowany Partner Bosch Termotechnika nie będzie w jakikolwiek sposób zapoznawać się z treścią informacji, 
które mogą być dostępne na terenie przedsiębiorstwa Bosch, w szczególności w postaci dokumentów papierowych 
lub elektronicznych, chyba że informacje takie zostaną przekazane przez Bosch z wyraźną pisemną zgodą na 
zapoznanie się z ich treścią. 
 

7. Niezależnie od prawa zapoznania się z treścią informacji poufnych Bosch, Autoryzowany Partner Bosch 
Termotechnika nie może ich rozpowszechniać, rozprowadzać, lub ujawniać w jakikolwiek sposób lub w 
jakiejkolwiek formie osobom trzecim, z zastrzeżeniem ust. 8. 
 

8. Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy Autoryzowany Partner Bosch Termotechnika będzie przestrzegać 
wszystkich uregulowań wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa informacji, obowiązujących na terenie 
przedsiębiorstwa Bosch. Zobowiązanie to nie wiąże Autoryzowanego Partnera Bosch Termotechnika, jeżeli nie 
mógł się zapoznać z takimi uregulowaniami nawet pomimo dołożenia najwyższej profesjonalnej staranności. 

 
III. KORZYSTANIE Z INFORMACJI POUFNYCH. KOPIE INFORMACJI POUFNYCH 

 
1. Strona otrzymująca może korzystać z Informacji Poufnych ujawnionych jej przez Stronę ujawniającą wyłącznie na 

potrzeby realizacji Celu. Kopie/duplikaty Informacji Poufnych uznaje się również za Informacje Poufne Strony 
ujawniającej. 
 

2. Bez uprzedniej zgody Strony ujawniającej Strona otrzymująca nie jest uprawniona do przeprowadzania 
jakichkolwiek obserwacji, badań, demontażu lub testowania (tzw. inżynierii zwrotnej) produktu lub elementu 
otrzymanego od Strony ujawniającej, jeśli produkt lub element nie został udostępniony publicznie. Strona 
otrzymująca nie jest upoważniona do dezasemblacji lub dekompilacji otrzymanego oprogramowania ani do 
przetłumaczenia go na inną formę kodową, przy czym obowiązkowe prawa Strony otrzymującej wynikające z prawa 
autorskiego zgodnie z art. 5 i 6 dyrektywy UE 2009/24/WE (wyjątki od działań ograniczonych i dekompilacji) 
pozostają nienaruszone. 
 

IV. OKRES OBOWIĄZYWANIA 
 

Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania Umowy Autoryzowany Partner Bosch Termotechnika (Data 
Wejścia w Życie) i obowiązuje do dnia rozwiązania Umowy Autoryzowany Partner Bosch Termotechnika [Data 
Końcowa]. Zobowiązanie do zachowania poufności otrzymanych Informacji Poufnych i korzystania z nich wyłącznie na 
potrzeby realizacji Celu trwa przez okres 5 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy.  

 
V. ZWROT INFORMACJI POUFNYCH 
 
Strona otrzymująca zwróci Stronie ujawniającej wszelkie materialne kopie Informacji Poufnych oraz wszelkie nagrania, 
notatki oraz inne pisemne, drukowane bądź inne materialne materiały zawierające Informacje Poufne uzyskane od 
Strony ujawniającej lub – o ile Strona ujawniająca wyrazi na to zgodę – przedłoży potwierdzenie zniszczenia tych 
materiałów, w ciągu 1 miesiąca po otrzymaniu stosownej prośby od Strony ujawniającej. Strona ujawniająca może 
złożyć taką prośbę w ciągu 2 miesięcy od rozwiązania niniejszej Umowy. Niezależnie od powyższego, Strona 
otrzymująca jest uprawniona do zachowania kopii archiwalnych w celu udowodnienia treści i przebiegu rozmów lub w 
zakresie niezbędnym do wypełnienia ustawowych obowiązków dotyczących zachowania danych. Ponadto obowiązek 
zwrotu lub usunięcia nie obejmuje kopii otrzymanych Informacji, które zostały utworzone podczas rutynowych kopii 
zapasowych danych na specjalnych nośnikach kopii zapasowych, pod warunkiem że takie kopie nie zostaną odzyskane 
lub udostępnione w inny sposób. 

 
VI. WŁASNOŚĆ INFORMACJI POUFNYCH/BRAK LICENCJI 
 
Strona ujawniająca zgadza się i potwierdza, że Informacje Poufne pozostają wyłączną własnością materialną Strony 
ujawniającej. Strona otrzymująca nie będzie się ubiegać ani nie uzyskuje jakichkolwiek praw, w szczególności praw 
własności intelektualnej do Informacji Poufnych. Wykonanie niniejszej Umowy ani ujawnienie Informacji Poufnych nie 
oznacza, że wprost bądź w sposób dorozumiany udzielana jest jakakolwiek licencja lub jakiekolwiek prawo inne niż 
wymagane do osiągnięcia Celu niniejszej Umowy.  
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VII. GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 

Strony nie udzielają żadnej wzajemnej gwarancji co do poprawności lub kompletności informacji poufnych ujawnionych 
przez nie lub ich Spółki Powiązane. Żadna ze Stron nie gwarantuje, że Informacje Poufne ujawnione w ramach niniejszej 
Umowy są wolne od praw Osób Trzecich. Ponadto, nie udziela się żadnej gwarancji co do ekonomicznej lub technicznej 
przydatności ujawnionych Informacji Poufnych, ani co do wykorzystania takich Informacji Poufnych lub ich przydatności 
do określonego celu. 
  
VIII. PRAWO WŁAŚCIWE. KLAUZULA ARBITRAŻOWA 

 
Wszelkie spory wynikające z lub związane z niniejszą Umową lub mogące wyniknąć z kwestii jej ważności będą 
ostatecznie rozstrzygane na podstawie przepisów prawa polskiego. Spory będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla 
siedziby Bosch.  
 
IX. KLAUZULA ROZDZIELNOŚCI 
 
Nieskuteczne lub niewykonalne postanowienia niniejszej Umowy nie mają wpływu na skuteczność pozostałych jej 
postanowień. Strony zastępują wszelkie takie postanowienia skutecznymi i wykonalnymi postanowieniami, które 
najbardziej zbliżają się do znaczenia i celu postanowień nieskutecznych lub niewykonalnych. W przypadku gdy Umowa 
zawiera przeoczenie, postanowienie uznaje się za uzgodnione, które odpowiada temu, które zostałoby uzgodnione, 
gdyby strony od początku zastanowiły się nad tą kwestią 

 
 

X. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
 

1. Żadne z praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy nie mogą być przeniesione bez uprzedniej pisemnej 
zgody drugiej Strony. Nieskorzystanie z jakiegokolwiek prawa wynikającego z niniejszej Umowy nie oznacza 
zrzeczenia się jakichkolwiek innych, wcześniejszych lub późniejszych, praw. Niniejsza Umowa – w tym niniejszy 
pkt XI – może być zmieniona w drodze pisemnego aneksu. 
  

2. Autoryzowany Partner Bosch Termotechnika świadcząc jakiegokolwiek rodzaju usługi na rzecz Bosch, będzie 
każdorazowo stosować się do udostępnianych przez Bosch wytycznych dotyczących zasad etyki w biznesie 
(Kodeks Etyczny). 
 

3. Postanowienia Umowy dotyczące informacji Bosch stosuje się odpowiednio do wszelkiego rodzaju próbek 
udostępnionych przez Bosch. 
 

4. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 

 
PODPISY: 

 
Bosch: 

 
Autoryzowany Partner Bosch Termotechnika: 

        

_____________________________________ 

_____________________________________ 

   

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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Preambuła 
 

Firma Bosch rozpoczęła swoją działalność w 
1886 r. jako Zakład Mechaniki Precyzyjnej  
i Inżynierii Elektrycznej. Od tego czasu 
rozwinęła się ona w wiodącego światowego 
dostawcę technologii i usług. Przez cały okres 
swojego istnienia firma postępuje zgodnie z 
wartościami i zasadami etycznymi określonymi 
przez jej założyciela, Roberta Boscha. 
Przestrzeganie zasady zgodności z przepisami 
oraz działanie w sposób odpowiedzialny i 
uczciwy od zawsze są zasadniczymi 
elementami naszych wartości korporacyjnych. 
 
Nasze produkty wywołują entuzjazm u osób z 
nich korzystających oraz poprawiają jakość ich 
życia jednocześnie umożliwiając lepsze 
dbanie o zasoby naturalne. Z tego powodu 
przywiązujemy duże znaczenie do 
zrównoważonych działań, jako kluczowego 
elementu naszej misji i naszej strategii 
korporacyjnej. 
 
Nasi partnerzy biznesowi odgrywają istotną 
rolę w osiąganiu tych celów. Dlatego też 
uważamy, że takie samo rozumienie wartości 
etycznych i zrównoważonych praktyk stanowi 
podstawę tego typu stosunków. Zasady i 
wymogi określone w niniejszym Kodeksie 
stanowią istotną część każdej umowy o 
współpracę pomiędzy firmą Bosch a jej 
partnerami biznesowymi. 

Zasada ścisłej zgodności z 
przepisami 
 

Firma Bosch ściśle przestrzega zasady 
zgodności z przepisami w odniesieniu do 
działalności Grupy, zarówno poprzez 
podejmowane działania, jak i umieszczając 
odpowiednie zapisy w zawieranych przez 

siebie umowach. Powyższe obejmuje 
dokonywanie zapłat należnych podatków i ceł, 
zgodność z przepisami o ochronie konkurencji 
i antymonopolowymi, ścisły zakaz korupcji i 
prania pieniędzy, stosowanie najnowszych 
technologii, uzyskiwanie wymaganych 
zezwoleń urzędowych, przestrzeganie 
przepisów o kontroli eksportu oraz 
respektowanie praw osób trzecich. Działania 
te łączą się z naszą filozofią zakładającą 
opracowywanie i wytwarzanie produktów oraz 
świadczenie usług, które są „zaprojektowane 
by trwać” (ang. „Invented for life”). 
 
W związku z powyższym oczekujemy od 
naszych partnerów biznesowych, że w 
ramach współpracy z firmą Bosch będą oni 

działać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz przestrzegać zasad określonych w 
inicjatywie ONZ o nazwie Global Compact i w 
niniejszym Kodeksie. Ponadto, oczekujemy 
od nich podjęcia kroków mających na celu 
zapewnienie, że osoby trzecie, którym zlecą 
one działania w związku z wykonywaniem 
zobowiązań umownych względem firmy 
Bosch, także będą przestrzegać postanowień 
niniejszego Kodeksu. 

Uczciwe traktowanie 
pracowników 
 

Nasi partnerzy biznesowi zobowiązani są 
przestrzegać podstawowych praw swoich 
pracowników zgodnie z obowiązującymi,  
krajowymi przepisami prawa pracy. Określone 
poniżej zasady są zgodne z Deklaracją 
Podstawowych Zasad i Praw Pracy przyjętą 
przez Międzynarodową Organizację Pracy 
(MOP). 
 

Prawa człowieka 
Nasi partnerzy biznesowi respektują 
międzynarodowo uznane prawa człowieka oraz 
aktywnie je chronią. 
 

Praca dzieci 
Nasi partnerzy biznesowi zatrudniają wyłącznie 
osoby, które osiągnęły minimalny wiek 
umożliwiający podjęcie pracy określony w 
przepisach obowiązujących w kraju 
zatrudnienia. Ponadto respektują oni prawa 
dzieci i stoją na ich straży. 
 

Praca przymusowa 
Nasi partnerzy biznesowi odrzucają wszelkie 
formy pracy przymusowej, kierując się zasadą 
swobody wyboru miejsca pracy. 
 

Wolność zrzeszania się 
Nasi partnerzy biznesowi respektują wolność 
zrzeszania się oraz prawo do tworzenia grup 
interesów. Umożliwiają oni także swoim 
pracownikom wyrażanie ich interesów w ramach 
przepisów prawa pracy obowiązujących w ich 
kraju. 

 
Równe szanse 
Nasi partnerzy biznesowi nie tolerują 
dyskryminacji jakiegokolwiek rodzaju, bez 
względu na to czy jej podstawą jest kolor skóry, 
pochodzenie etniczne, płeć, wiek, 
narodowość, pochodzenie społeczne, 
niepełnosprawność, orientacja seksualna, 
wyznanie czy przekonania. 
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Sprawiedliwe warunki pracy 
Nasi partnerzy biznesowi wypłacają 
wynagrodzenie i świadczenia socjalne po 
stawkach równych albo wyższych, niż 
określone przez organy krajowe lub regionalne 
w normach prawnych lub w innych umowach 
pracowniczych. Przestrzegają oni także 
obowiązujących przepisów w zakresie wymiaru 
czasu pracy i urlopów. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Jako minimum, nasi partnerzy biznesowi 
przestrzegają krajowych norm w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
podejmują odpowiednie kroki w celu 
zapewnienia, że wymogi dotyczące BHP są 
spełniane, tak aby zapewnić odpowiednie 
warunki pracy. 

Ochrona środowiska 
 
Nasi partnerzy biznesowi podejmują kroki w 
celu zminimalizowania zagrożeń dla życia 
ludzkiego i środowiska naturalnego, 
ograniczają wpływ swojej działalności na 
środowisko i zarządzają zasobami w sposób 
odpowiedzialny. Wszystkie procesy, zakłady i 
zasoby wykorzystywane przez naszych 
partnerów biznesowych muszą spełniać 
obowiązujące wymogi prawne oraz normy 
dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i 
ochrony środowiska. 

Stosunki biznesowe 
 
Unikanie konfliktów interesów 
Decyzje podejmowane przez naszych partnerów 
biznesowych muszą być oparte na faktach, bez 
nienależytego wpływu interesów osobistych. W 
wypadku, gdy dany partner biznesowy 
poweźmie wiadomość o potencjalnym konflikcie 
interesów, fakt ten musi zostać niezwłocznie 
zgłoszony firmie Bosch. 
 
Uczciwa konkurencja 
Nasi partnerzy biznesowi przestrzegają zasad 
uczciwej konkurencji zachowując zgodność z 
wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami ustawowymi. Ponadto unikają oni 
tworzenia karteli oraz stosowania praktyk o 
charakterze zmowy, mających na celu 
rozmyślnie albo przypadkowo ograniczenie 
lub wypaczenie konkurencji w rozumieniu 
przepisów antymonopolowych lub nadużycie 
dominującej pozycji na rynku. 
 

Korupcja 
Nasi partnerzy biznesowi przestrzegają 
obowiązujących przepisów antykorupcyjnych.  
W szczególności zapewniają oni, że ich 
pracownicy, podwykonawcy i przedstawiciele 
nie oferują, nie obiecują ani nie wręczają 
korzyści pracownikom Grupy Bosch w celu 
uzyskania zamówienia lub innego rodzaju 
preferencyjnego traktowania w ramach 
stosunków biznesowych. Te same zasady mają 
zastosowanie do umów z osobami trzecimi 
zawieranych w związku z umową z firmą Bosch. 

 
Tajemnice handlowe 
Nasi partnerzy biznesowi zobowiązani są 
zapewnić, że poufne dane firmowe 
zachowywane są w tajemnicy, a prawa 
własności intelektualnej są respektowane. 
Powyższe ma zastosowanie także po 
zakończeniu stosunku biznesowego. Ponadto 
nasi partnerzy biznesowi zobowiązani są 
przestrzegać obowiązujących przepisów o 
ochronie danych oraz ograniczyć korzystanie 
z oprogramowania stron trzecich (włącznie z 
oprogramowaniem typu open source i 
oprogramowaniem układowym) do zakresu 
dozwolonego przez prawo i zgodnego z 
warunkami określonymi w poszczególnych 
licencjach. 

 
Pranie pieniędzy 
Nasi partnerzy biznesowi zobowiązani są 
przestrzegać przepisów o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy. 

 
Finansowanie grup zbrojnych 
Od naszych partnerów biznesowych 
oczekujemy, że nie będą podejmowali 
jakichkolwiek działań, które mogą bezpośrednio 
albo pośrednio przyczynić się do finansowania 
grup zbrojnych. Powyższe obejmuje 
przestrzeganie umów międzynarodowych i 
przepisów krajowych dotyczących obrotu 
minerałami oraz innymi zasobami naturalnymi z 
regionów ogarniętych konfliktem. 
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Przestrzeganie postanowień 
niniejszego Kodeksu 
 
Oczekujemy od naszych partnerów 
biznesowych, że powiadomią oni wszystkie 
osoby trzecie, którym zlecają oni realizację 
zobowiązań umownych względem firmy 
Bosch, o treści niniejszego Kodeksu, 
uwzględnią jego zasady przy wyborze 
podwykonawców oraz zapewnią ich 
przestrzeganie przez podwykonawców. 

 
Firma Bosch zastrzega sobie prawo do podjęcia 
uzasadnionych kroków w celu zweryfikowania 
zgodności z niniejszym Kodeksem po stronie jej 
partnerów biznesowych. Firma Bosch 
skontaktuje się z danym partnerem biznesowym 
z wyprzedzeniem, by ustalić zakres, termin i 
miejsce przeprowadzenia kontroli. 

 
Naruszenie niniejszego Kodeksu skutkuje 
pogorszeniem stosunku pomiędzy firmą Bosch 
a danym partnerem biznesowym. Bez 
uszczerbku względem innych praw, firma 
Bosch zastrzega sobie w takim wypadku prawo 
zażądania wyjaśnień oraz podjęcia środków 
naprawczych przez partnera biznesowego. 
Jeśli partner biznesowy nie przedstawi 
dowodów potwierdzających podjęcie 
odpowiednich działań naprawczych w 
uzasadnionym terminie lub jeśli naruszenie 
Kodeksu ma charakter na tyle poważny, że od 
firmy Bosch nie można w racjonalny sposób 
oczekiwać kontynuowania danego stosunku 
biznesowego, firma Bosch zastrzega sobie, 
bez uszczerbku względem innych praw, 
prawo rozwiązania stosunku z partnerem 
biznesowym bez okresu wypowiedzenia oraz 
prawo odstąpienia od wszelkich zawartych z 
nim umów. 

Robert Bosch GmbH 

Dział zarządzania zgodnością z przepisami (C/CM) 

P.O. Box 10 60 50 

70049 Stuttgart 

Niemcy 

Tel.: +49 711 811-48643 

compliance.management@de.bosch.com 
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