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eShop Bosch Termotechnika
Funkcja „Dodaj do koszyka”
W celu szybkiego tworzenia zamówień i dodania do koszyka 
skorzystaj z funkcji „Szybkie dodawanie”
1. Wprowadź numer urządzenia: 

Wprowadź numer urządzenia oraz ilość, a następnie kliknij „Dodaj 
do koszyka”.

2. Wgraj plik CSV 
Przesyłanie zbiorcze pliku CSV (excel) z dysku klienta. 

3. Skopiuj i wklej
 Pozwala wkleić listę numerów produktów i dodać je do koszyka w tym 

samym czasie. 
 Wprowadź wymagane numery oraz ilości materiałów i kliknij „Załaduj 

plik”. 
 Wprowadzone produkty i ilości zostaną wyświetlone w zakładce 

„Wprowadź numer urządzenia”, a następnie kliknij na „Dodaj do 
koszyka”. 

 Liczba po spacji/przecinku oznacza ilość. 
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eShop Bosch Termotechnika
Funkcja „Dodaj do koszyka”
W Katalogu części zamiennych kliknij czarny 
koszyk
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eShop Bosch Termotechnika
Koszyk
1. Szybkie dodawanie produktów - W przypadku kiedy chcesz 

dodać kolejne produkty do koszyka. 
2. Sortowanie i zaznaczanie - Za pomocą przycisków „Zaznacz 

wszystko” oraz „Usuń zaznaczone” można jednym kliknięciem 
zaznaczyć wszystkie lub kilka elementów w koszyku i łatwo je 
usunąć. Pamiętaj, że możesz wybrać tylko pojedyncze pozycje 
za pomocą małego pola wyboru obok każdego z produktów w 
koszyku. Możesz również sortować w koszyku za pomocą 
odpowiedniej funkcji sortowania np. według kolejności dodania 
do koszyka, nazwy produktu czy numeru katalogowego. 

3. Informacje o produkcie - Klikając na zdjęcie produktu lub 
nazwę, zostaniesz przekierowany na stronę szczegółową 
towaru produktu. 

4. Ilość - Dodaj/zmień ilości. 
5. Wybierz alternatywny adres dostawy 
6. Dodaj uwagi do zamówienia 
7. Przystępuję do zakupu - Informacja o rabatach i dostępności 

towaru. 
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eShop Bosch Termotechnika
Podsumowanie zamówienia
1. Po kliknięciu „Przystępuję do zakupu” 

zobaczysz informacje o dostępności 
produktu. 
Kolory: 
 Zielony – towar dostępny 
 Żółty – towar częściowo dostępny 
 Czerwony – towar niedostępny 

2. Po kliknięciu „Przystępuję do zakupu” 
zobaczysz również swoje ceny netto po 
rabatach. 

3. Po kliknięciu „Zamawiam” zamówienie jest 
bezpośrednio transferowane do naszego 
systemu SAP ERP.  

4. Po kliknięciu „ Zamawiam” zobaczysz 
„Potwierdzenie złożenia zamówienia”  w 
eShopie oraz otrzymasz potwierdzenie 
mailowe. 
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eShop Bosch Termotechnika
Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia 
 Wpływ zamówienia jest niezwłocznie 

potwierdzany za pomocą Potwierdzenia 
Otrzymania Zamówienia, co nie stanowi 
wiążącego przyjęcia zamówienia. Służy 
jedynie do poinformowania o jego 
wpływie. 

 Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi 
poprzez wysłanie potwierdzenia 
zamówienia z adresu e-mail: 
PotwierdzeniaTT@pl.bosch.com. 
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eShop Bosch Termotechnika
Dokumenty

Potwierdzenie  złożenia 
zamówienia przez eShop 

•E-mail użytkownika eShop
•Nadawca: bosch-termotechnika-
eShop@pl.bosch.com

Potwierdzenie zamówienia 
z SAP

•E-mail wskazany do potwierdzeń
•Nadawca: 
PotwierdzeniaTT@pl.bosch.com

E-Faktura z SAP

•E-mail z oświadczenia o 
e-Fakturze

•Nadawca: 
BoschTTfaktury@pl.bosch.com
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