
MOJE ZAMÓWIENIA 
I FAKTURY

eShop Bosch Termotechnika



Thermotechnology | 04.2021

© Robert Bosch Sp. z o.o. 2021. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Moje zamówienia i faktury
eShop Bosch Termotechnika
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 W przypadku, gdy będziesz chciał sprawdzić swoje zamówienia, 

możesz wybrać zakładkę „Moje zamówienia i faktury” lub 

otworzyć „Profil użytkownika” i wybrać „Moje zamówienia i 

faktury”. 

 W zakładce „Moje zamówienia i faktury” możesz wyświetlić 

listę wszystkich zamówień/faktur, nie tylko stworzonych 

poprzez eShop. Znajdują się tam 2 sekcje: 

 Historia zamówień (1)

 Historia faktur (2)
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eShop Bosch Termotechnika
Historia zamówień

1. Wybierając „Historię zamówień”, możesz wyświetlić listę wszystkich 

historycznych zamówień nie tylko stworzonych w eShop wraz ze 

statusem (w tym anulowane). 

2. Sekcja wyświetla listę złożonych zamówień, gdzie w łatwy sposób 

możesz wyszukać konkretne zamówienie czy przefiltrować listę 

według statusu zamówienia, daty zamówienia, numeru zamówienia, 

numer materiału bądź numeru faktury. 

3. Status zamówienia:

 W przetwarzaniu

 Zakończone

4. Numer zamówienia. 

5. Numer zamówienia klienta – masz możliwość wprowadzenia swojego 

numeru zamówienia podczas składania zamówienia. 

6. Data zamówienia – data, kiedy zamówienie zostało złożone. 

7. Kwota całkowita netto zamówienia. 

8. Link pozwalający pokazać szczegóły zamówienia. Jeśli klikniesz 

„Pokaż wszystkie produkty w zamówieniu”, zobaczysz wszystkie 

zamówione pozycje wraz ze statusem oraz szczegółami dostawy i 

możliwością ściągnięcia faktury.
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eShop Bosch Termotechnika
Historia zamówień

1. Żądana data dostawy – uwaga: jeśli chcesz sprawdzić 

przewidywaną datę dostawy, kliknij „Pokaż wszystkie produkty w 

zamówieniu” – wyświetli się lista wszystkich pozycji z zamówienia 

ze szczegółami. 

2. Wymiary wysyłki.

3. Status:

 Otwarte – artykuł czeka na realizację

 W przetwarzaniu – artykuł szykowany do wysyłki/wysłany

 Zakończone – artykuł wysłany i zafakturowany

4. Szczegóły – tu sprawdzisz szczegóły dotyczące ceny danej pozycji. 

5. Numer dostawy (WZ). 

6. Numer faktury – kliknij, aby otworzyć fakturę w formacie PDF.
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eShop Bosch Termotechnika
Historia faktur

1. W drugiej zakładce „Historia faktur” masz dostęp do wszystkich 

swoich faktur wraz z możliwością pobrania pliku PDF z fakturą. 

2. Możliwość wyszukiwania faktury według numeru faktury bądź 

numeru zamówienia. 

3. Możliwości filtrowania według:

 Rodzaju faktury,

 Statusu faktury,

 Daty faktury,

 Terminu płatności.

4. Na liście faktur znajdziesz następujące informacje:

a. Status, numer faktury, numer zamówienia, datę faktury, termin 

płatności, znak „+”

b. Klikając znak „+” znajdziesz dodatkowe informacje, jak: 

wartość faktury brutto, nazwę klienta, warunek płatności oraz 

rodzaj faktury

c. Klikając na numer faktury masz możliwość pobrania pliku PDF 

z fakturą
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