
www.bosch-climate.si www.bosch-partner-program.si

Novi Bosch portal za partnerje

Za vse, kar potrebujete – samo eno geslo
A Bosch Partner portal (nov Partner program) zajema vse digitalne storitve, ki jih potrebujete, s čimer 

prek spleta lahko lažje poiščete vse, kar potrebujete. Morate se le prijaviti s pomočjo svojega ID ter 
gesla in tako boste dobili dostop do vseh aplikacij. Stran je oblikovana tako, da omogoča popoln pregled 
vseh funkcij in preprosto navigacijo. Če še vedno nimate Bosch ID, vam bo dodeljen ob prvi prijavi.
Bosch portal za partnerje vam odpira vrsto digitalnih vrat, zato kar pogumno vstopite skoznje!
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Dokumenti in prenosi
Na tej strani lahko preprosto dostopate do 
prospektov, prodajnih katalogov, projektnih 
predlog ...
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Trgovina za partnerje
Vsebuje celovit asortiment izdelkov in storitev, ki jih je 
mogoče odkupiti s pomočjo točk, ki ste jih zbrali kot 
partner. Širok spekter razpoložljivih ponudb obsega od 
marketinške podpore in tehničnega usposabljanja do 
elektronskih naprav, gospodinjskih aparatov, električnega 
orodja in delovnih oblačil. Stalno se dodajajo nove 
ponudbe. Ne pozabite redno preverjati, kaj je novega!
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Tehnična dokumentacija
S samo enim klikom boste odprli našo spletno stran, 
na kateri lahko najdete navodila za vgradnjo in delo 
ter drugo tehnično dokumentacijo. Zahvaljujoč 
funkciji iskanja in možnosti prenosa dokumentov je 
uporaba povsem preprosta.

Dobrodošli na Bosch Partner portal!
Partner
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Stanje točk
Pregled točk, ki ste jih pridobili v programu za 
partnerje. Poleg trenutnega stanja vaših točk lahko 
tukaj najdete zgodovino vaših točk in povzetek vseh 
točk ter datum njihovega poteka.

Registracija izdelkov
Praktična povezava, ki se zlahka uporablja za 
registracijo inštaliranih izdelkov. Tukaj lahko najdete 
tudi pregled vseh svojih registriranih izdelkov z 
njihovimi najpomembnejšimi podatki. Te podatke 
lahko preprosto izvozite v datoteko v programu Excel.

Aktualne akcije
Posodobljen pregled najnovejših novic in promocij v 
kombinaciji s posebnimi ponudbami v trgovini za 
partnerje in drugimi zanimivostmi.

Orodja
Bosch vam lahko pomaga kot partner z vrsto uporabnih 
digitalnih orodij, ki vam omogočajo hitro iskanje 
informacij in zagotavljajo strokovne nasvete.  
Pritisnite na ustrezno tipko in s samo enim klikom 
odprite orodja, kot je ErP Tool.

Baza podatkov hidravlične opreme
Preiščite bazo podatkov hidravlične opreme po 
številu, nazivu in sistemu hidravlične opreme.
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Dokumenti in prenosi
Ta stran vam omogoča preprost  

dostop do logotipov ...

Baza podatkov hidravlične 
opreme

Preiščite bazo podatkov hidravlične 
opreme po številu, nazivu in sistemu 

hidravlične opreme.

Tehnična dokumentacija 
Poiščite in prenesite dokumentacijo  

za Boscheve izdelke.

Akcija poletje!
Spoštovani kupci, za vas smo  
pripravili še posebej ugodno 

ponudbo, izkoristite...

Registracija izdelkov
Registrirajte inštalirane izdelke in 

zbirajte točke.

Stanje točk
Poglejte stanje točk svojega

partnerskega računa.

Orodja
Pametna aplikacija za vsakdanje

delo.

Partnerstvo
Zamenjajte svoje točke za izdelke iz 

Partner trgovine.

CB

www.bosch-partner-program.si

Še niste registrirani v Bosch Partner portal?
Ne oklevajte! Potem ko se registrirate, lahko samodejno zbirate točke, ki jih lahko izkoristite za vse druge ugodnosti, ki jih ponu-
ja ta program. Registrirate se lahko na strani www.bosch-partner-program.si. Več informacij za podporo pri registraciji si lahko 
ogledate na www.bosch-climate.si /usluge/pp.

Ste že registrirani v Bosch Partner program? Če ste, preverite svojo e-pošto!
Kot uporabnik Bosch Partner programa boste v naslednjem tednu prejeli elektronsko sporočilo z osebno povezavo. Tako boste 
lahko dokončali postopek registracije za novi Bosch Partner program (Partner portal) v le nekaj preprostih korakih. Gre za 
postopek, ki ga morate izvesti samo enkrat, prinaša pa vam številne ugodnosti: po uspešni registraciji boste imeli neposreden 
dostop do vseh funkcij. Vsi vaši podatki, vključno s stanjem vaših točk, bodo na voljo za preverjanje in pregled v novem oknu. 
To pomeni, da boste lahko takoj nadaljevali delo natančno tam, kjer ste ostali! Imate morda kakšna vprašanja v zvezi s prijavo v 

Imate morda kakšna vprašanja v zvezi s prijavo v Partner program, dobavo naročenega blaga, registracijo izdelkov, potrebujete 
pomoč ...?

Stopite v stik z nami.
Na naši spletni strani www.bosch-climate.si/usluge/pp imate navodila za registracijo.
E-naslov:    Bosch-tt@si.bosch.com
Telefon:      +385 1 295 80 88

POMEMBNO!

Račun
S klikom na to povezavo lahko 
dostopate do podrobnosti profila 
svojega podjetja ter do svojega 
osebnega profila.

Lahko posodabljate ali urejate 
veliko količino pripadajočih 
podatkov in nastavitev. To velja 
na primer za dovoljenja za 
dostop, ki ste jih dodelili 
zaposlenim na portalu za 
partnerje.

Upoštevajte, da zaposleni vidijo 
manj elementov in nimajo 
dostopa do stanja točk ali do 
trgovine za partnerje.

Za registracijo naprave v Partner 
program vam je na voljo nova aplikacija 
Bosch EasyPartner, ki si jo lahko 
preprosto brezplačno prenesete iz 
trgovine App Store ali Google Play.

Račun
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NOVA  
APLIKACIJA! 

Bosch EasyPartner
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