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Програма HP Premium Partner



Отримуйте максимум переваг при 
роботі з тепловими насосами Bosch!
Програма HP Premium Partner призначена для інсталяторів теплових насосів, що мають досвід 
та ґрунтовні знання у технологіях опалення від Bosch Термотехніка. Ставши її учасником, ви 
зможете отримати додаткові переваги при роботі з тепловими насосами Bosch, а ваші замовники 
отримають найкращі рішення та сервіс. 

Тепловий насос від 
кращого інсталятора
При виборі інсталятора зі 
статусом HP Premium Partner  
користувач може бути 
впевнений, що проєктування, 
встановлення, запуск та 
обслуговування будуть 
відповідати рівню техніки 
Bosch. 

Збільшений бонус

Зі статусом HP Premium  
Partner учасник отримує 
в 2,5 рази більше балів у 
програмі лояльності Bosch 
Partner при реєстрації 
теплових насосів та баків 
ГВП до них.

Рекомендації від Bosch

Ми рекомендуємо вас 
як преміум партнера 
на вебсайтах Bosch та 
Buderus. Додатково ви 
зможете використовувати 
логотип Premium Partner 
для власних маркетингових 
цілей.

Більше подарунків в 
ПЛ Bosch Partner
Premium Partner мають 
спеціальні умови 
обміну балів у ПЛ Bosch 
Partner. Наприклад, 
подарунки з категорій 
«Опалювальна техніка» 
та «Електроінструменти» 
можна отримати зі 
знижками до 15%.

Рекламний бонус  
500 євро
Premium Partner може 
одноразово скористатися 
пропозицією з онлайн 
просування власних рішень 
з тепловими насосами, 
використовуючи один із 
запропонованих рекламних 
пакетів (Google, Facebook, 
YouTube). Для цього необхідно 
мати актуальний веб-сайт 
компанії, де представлені 
теплові насоси Bosch та 
реалізовані об’єкти з ними.

Технічна підтримка

Усі специфікації 
обладнання проходять 
попередню перевірку 
фахівцями Bosch/
Buderus для надання 
найкращого рішення 
замовнику.

Компетентність  
означає безпека
Партнери HP Premium Partner 
мають відповідний досвід 
в галузі теплових насосів 
і обираються Bosch після 
підтверждення кваліфікації:  
як після навчань зі складанням 
тестів, так і на реальних 
об’єктах. 

Переваги для ваших замовників

Переваги для фахівців



1. Бути зареєстрованим у програмі 
лояльності Bosch Partner
Для реєстрації у програмі Bosch Partner учасник 
повинен мати діючий статус юридичної особи 
(ТОВ, ПП або ФОП).

2. Зареєструвати обладнання
Для набуття рівня HP Premium Partner учасник 
повинен зареєструвати мінімум 2 теплові насоси 
Bosch у програмі лояльності Bosch Partner, 
починаючи з 01.01.2019 р. 

3. Підтвердити якість монтажних робіт
Учасник має надіслати на pp@ua.bosch.com фото 
змонтованих ним 2 об’єктів з тепловими 
насосами «повітря-вода» Bosch або будь-якого 
виробника. Разом з фото надається коротка 
інформація про обладнання, що використовувалося, 
дата реалізації та короткий опис проєктного 
рішення. У разі, якщо організатор оцінить якість 
монтажу,  як незадовільну, може запросити 
надати додаткові об’єкти або відмовити в 
можливості отримати статус HP Premium Partner.

4. Пройти навчання та отримати 
сертифікат
Учасник може отримати статус HP Premium  
Partner лише за умови проходження програм 
«Теплові насоси теорія» та  «Теплові насоси 
практика», успішного складання тестування та 
отримання сертифікату. Сертифікат видається 
працівнику компанії-учасника та діє 2 роки.

Умови участі в програмі  
HP Premium Partner

Зацікавлені стати учасником програми? 
Просто надішліть заявку у вільній формі на електронну пошту  
pp@ua.bosch.com або зверніться до комерційного представника  
Bosch або Buderus.

Статус HP Premium Partner діє 1 рік та продовжується на 1 рік за умови, 
якщо учасник з моменту надання статусу HP Premium Partner, реєструє 
3 теплових насоса Bosch Compress у ПЛ Bosch Partner, має діючий 
сертифікат про навчання.

У разі закінчення терміну дії статусу і відсутності необхідної кількості 
реєстрацій обладнання для його продовження, статус може бути 
поновлено лише після реєстрації третього теплового насоса Bosch  
Compress з дати першого отримання статусу Premium Partner та при 
умові діючого сертифікату про навчання.

Детально умови наведені в правилах ПЛ Bosch Partner за посиланням: 
https://bosch-ua-partner.thernovo.com/terms



Все з одного джерела – 
від Bosch Термотехніка 
Наше обладнання розроблене для життя та може задовільнити потребу споживача в опаленні, 
гарячому водопостачанні або охолодженні. Ми постійно працюємо над технологічними 
розробками та сервісами, що допомагають у роботі інсталяторам. Підтримуємо професіоналів та 
створюємо надійні і довготривалі відносини з ними.

Інструменти

Продукти

✓

Каталог типових проєктів 
Включає в себе набір тепломеханічних 
схем, схем автоматизації та 
пояснювальну записку. Проєкти легко 
адаптувати під конкретне рішення

Онлайн-база інструкцій
Простий та швидкий доступ 
до повної бази інструкцій з 
монтажу та експлуатації

Технічна підтримка 
Консультуємо, допомагаємо 
підібрати обладнання, 
супроводжуємо складні 
проєкти

Розумне управління 
Системи керування та 
модулі керування

Теплові насоси  
Теплові насоси «повітря-вода», 
«грунт-вода», інверторні 
спліт-кондиціонери «повітря-
повітря» Опалювальні котли  

Конвекційні та 
конденсаційні газові 
котли, електричні котли

Водонагрівачі
Газові та електричні 
проточні водонагрівачі, 
бойлери, баки непрямого 
нагріву та баки-акумулятори

Геліосистеми
Сонячні колектори 
та комплектуючі до 
геліосистем 

B2B-портал
Особистий кабінет партнера 
з інформацією про наявність 
обладнання та можливістю 
замовлення у будь-який час

Навчальні центри 
Теоретичні та практичні 
навчання з обладнання у  
навчальних класах або онлайн

www.bosch-climate.com.ua
www.buderus.ua
https://bosch-ua-partner.thernovo.com


