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punkty można w dowolnym momencie wymienić na 
atrakcyjne nagrody z katalogu dostępnego na stro-
nie Programu. Do wyboru jest wiele atrakcyjnych na-
gród z kilku kategorii: Czas wolny, Dom, Praca i Extra. 
W katalogu jest m.in. szeroki wybór ubrań roboczych  
i casualowych, elektronarzędzi marki Bosch oraz elek-
troniki. Nagrody mają różne progi punktowe tak, aby 
każdy uczestnik znalazł coś dla siebie. Oprócz katalo-
gu głównego wydawane są katalogi specjalne z ofer-
tą sezonową związaną ze świętami lub porami roku. 
Punkty za każde zarejestrowane urządzenie można 
wykorzystać aż przez dwa lata. Warto śledzić na bie-
żąco platformę Programu, ponieważ pojawia się na 
niej wiele akcji czasowych np. Zaproś Znajomego, któ-
ra polegała na przyznawaniu dodatkowych punktów 
uczestnikom, którzy polecili Program swojemu zna-
jomemu. Uczestnictwo w Programie to także jedna  
z możliwości przedłużenia autoryzacji Junkers-Bosch.

Wyższy status uczestnika = więcej punktów
Każdemu uczestnikowi nadawany jest status, uzależ-
niony od spełnienia przez niego określonych warun-
ków. Status można dynamicznie zmieniać w trakcie 
trwania Programu – indywidualne konta uczestni-
ków są weryfikowane raz w miesiącu. Po weryfika-
cji każda osoba biorąca udział w programie może 
otrzymać nowy status. Wyższy status pozwala na 
uzyskanie więcej punktów za każde zarejestrowane  
urządzenie.
Założeniem jest, aby Program był szeroko pojętą 
platformą komunikacyjną oraz aby promował także 
indywidualne biznesy jego uczestników. Szczegóły 
dotyczące zasad Programu, w tym zasad nadawa-
nia i zmiany statusów, naliczania punktów, a także 
wykaz urządzeń biorących udział w Programie oraz 
katalog nagród dostępne są po zarejestrowaniu na 
stronie www.junkers-program.pl.

Junkers-Bosch wspiera instalatorów i serwisan-
tów swoich urządzeń w działaniach sprzedażowych 
i marketingowych. Teraz eksperci instalujący pro-
dukty marki mają też możliwość dołączenia do Pro-
gramu Partnerskiego i zdobywania atrakcyjnych na-
gród. Do udziału w tej inicjatywie Junkers-Bosch 
zaprasza wszystkie osoby i firmy instalujące urzą-

dzenia marki. Na każdym etapie uczestnikom towa-
rzyszy instalator Emil, wirtualna postać pełniąca rolę 
przewodnika po Programie. 
 
Proste zasady, atrakcyjne nagrody
Aby przystąpić do Programu, wystarczy założyć kon-
to na platformie www.junkers-program.pl a następnie 
rejestrować instalowane urządzenia. Rejestracja urzą-
dzeń wymaga jedynie podania ich numeru identyfika-
cyjnego. Dostępna jest także mobilna aplikacja Jun-
kersPartner do skanowania numerów, która znacznie 
ułatwia proces zgłaszania urządzeń do Programu. Za 
każde zarejestrowane urządzenie uczestnik otrzymuje 
określoną w regulaminie liczbę punktów. Zgromadzone  

Junkers-Bosch już od trzech lat prowadzi Program Partnerski dla 
wszystkich instalatorów i serwisantów montujących urządzenia 

marki Junkers i Bosch. Wystarczy założyć konto na platformie 
www.junkers-program.pl i rejestrować na nim zainstalowane 

urządzenia. Zebrane w ten sposób punkty można wymieniać na 
atrakcyjne nagrody. Co ważne, Program nie ma daty zakończenia,  

a punkty otrzymane za każde zgłoszone urządzenie są ważne przez dwa lata.

Program Partnerski 
Junkers-Bosch

Nie zwlekaj i już dziś odkryj  
Program Partnerski 
Junkers-Bosch
Proste zasady:
•	Zainstaluj	urządzenie
•	Zbieraj	punkty
•	Wymieniaj	punkty	na	nagrody
Potrzebujesz więcej argumentów?
•	Łatwa	rejestracja	do	Programu	i	łatwa	
rejestracja urządzeń
•	Szeroki	wybór	nagród
•	Program	długofalowy	–	data	zakończenia	
nie jest określona
Zarejestruj się

Robert Bosch Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801, www.junkers.pl, junkers-infolinia@pl.bosch.com
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Pobierz aplikację 
JunkersPartner na iOS

Pobierz aplikację 
JunkersPartner na Android

http://www.instalreporter.pl
https://www.junkers-program.pl/RegisterPartner/Registration.aspx
https://itunes.apple.com/pl/app/junkers-partner/id1143016027?l=pl&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bosch.tt.junkers.partners&hl=pl
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