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To już siódmy sezon Programu Partnerskiego Bosch Termotechnika. Program jest zamieszczony na portalu dla 
Partnerów Bosch Termotechnika. Portal to dostęp do wszystkich oferowanych narzędzi online dla profesjonalistów. 
wystarczy założyć konto Bosch ID i utworzyć hasło. Logując się do Bosch ID, uczestnicy Programu uzyskują dostęp 
do wszystkich aplikacji Bosch. Portal ma łatwą i przejrzystą strukturę, dzięki czemu nawigacja jest bardzo intuicyjna. 
wszystko co potrzebne jest na jednym ekranie: Program Partnerski, narzędzia doborowe, dokumentacja techniczna, 
materiały marketingowe i wiele innych. Jedno kliknięcie gwarantuje bezpośredni dostęp do wielu narzędzi online, 
które znacznie ułatwiają codzienną pracę instalatora i serwisanta.

Program Partnerski Bosch termotechnika
Jedno logowanie – wszystko pod ręką

Nie zwlekaj i już dziś odkryj 
Program PartNerski  
Bosch termotechNika
Proste zasady:
•	Zainstaluj	urządzenie
•	Zbieraj	punkty
•	Wymieniaj	punkty	na	nagrody

Potrzebujesz więcej argumentów?
•	Łatwa	rejestracja	do	Programu	 

i rejestracja urządzeń na portalu  
lub za pomocą mobilnej aplikacji 
Bosch EasyPartner

•	Szeroki	wybór	nagród
•	Możliwość	zamawiania	nagród	także	 

z poziomu aplikacji Bosch EasyPartner
•	Program	długofalowy	–	data	

zakończenia nie jest określona

Zarejestruj się

Pobierz  Pobierz aplikację 
bosch easyPartner na ioS

Pobierz  Pobierz aplikację 
bosch easyPartner na Android

http://www.instalreporter.pl
https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/budynki-mieszkalne/dla-profesjonalistow/program-partnerski-bosch-termotechnika/
https://apps.apple.com/de/app/bosch-easypartner/id1442566852?l=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bosch.tt.bosch.partnerportal&hl=pl
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Bosch Termotech-
nika wspiera in-
stalatorów i ser-
wisantów swoich 
urządzeń w działa-
niach sprzedażo-
wych i marketin-
gowych. Eksperci 
instalujący urzą-
dzenia marki mają 
też możliwość do-
łączenia do Progra-
mu Partnerskiego  
i zdobywania atrak-
cyjnych nagród. Do 
udziału w tej inicja-

tywie Bosch zaprasza firmy montujące urządzenia 
marki. Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie 
podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Proste zasady, atrakcyjne nagrody

Aby przystąpić do Programu, wystarczy zało-
żyć konto na platformie www.bosch-termo-
technika-portal.pl, a następnie rejestrować in-
stalowane urządzenia. Rejestracja urządzeń 
wymaga jedynie podania ich numeru identy-
fikacyjnego. Dostępna jest także mobilna apli-
kacja Bosch EasyPartner do skanowania nume-
rów, która znacznie ułatwia proces zgłaszania 
urządzeń do Programu. Aplikacja pozwala tak-
że na dostęp do katalogu nagród i składanie za-
mówień bezpośrednio z jej poziomu. To znacz-
ne ułatwienie dla uczestników.
Za	każde	zarejestrowane	urządzenie	uczestnik	
otrzymuje	określoną	liczbę	punktów.	Zgroma-
dzone punkty można w dowolnym momencie 
wymienić na atrakcyjne nagrody. Nagrody mają 
przede wszystkim charakter biznesowy, co ozna-
cza, że uczestnik może je wykorzystać w swojej 

codziennej pracy. w katalogu jest m.in. szeroki 
wybór ubrań roboczych i casualowych, elektro-
narzędzi marki Bosch, elektroniki, urządzeń AGD 
a także karty paliwowe Orlen. Nagrody mają róż-
ne progi punktowe tak, aby każdy uczestnik zna-
lazł coś dla siebie. Dodatkowo wydawane są ka-
talogi specjalne np. na Boże Narodzenie. Punkty 
za każde zarejestrowane urządzenie można wy-
korzystać aż przez dwa lata. 

Wyższy status uczestnika 
= Więcej PunktóW

Każdemu uczestnikowi nadawany jest status, 
uzależniony od spełnienia przez niego określo-
nych	warunków.	Status	można	dynamicznie	zmie-
niać w trakcie trwania Programu – indywidualne 
konta uczestników są weryfikowane raz w mie-
siącu. Po weryfikacji każdy uczestnik programu 
może otrzymać nowy status. wyższy status po-
zwala na uzyskanie większej liczby punktów za 
każde zarejestrowane urządzenie.
Założeniem	jest,	aby	Program	był	szeroko	po-
jętą platformą komunikacyjną oraz aby promo-
wał także indywidualne biznesy jego uczestni-
ków.	 Szczegóły	 dotyczące	 zasad	 Programu,	 
w tym zasad nadawania i zmiany statusów, nali-
czania punktów, a także wykaz urządzeń biorą-
cych udział w Programie oraz katalog nagród do-
stępne są także na www.bosch-termotechnika.pl.

Robert Bosch Sp. z o.o., 
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa

infolinia: 801 600 801, 
www.bosch-termotechnika.pl

termotechnika@pl.bosch.com
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Farma FotowoltaiczNa  
Na PodkarPaciu uzyskała 
doFiNaNsowaNie z NFośigw

Preferencyjna pożyczka w wys. 3,9 mln zł z pro-
gramu NFOŚiGw Energia Plus pozwoli wybu-
dować elektrownię fotowoltaiczną o mocy do  
2	MW	wraz	z	niezbędną	infrastrukturą	technicz-
ną	w	miejscowości	Stale,	w	woj.	podkarpackim.	
Beneficjent	finansowania	–	Brzeski	Solar	Group	
2	Sp.	z	o.o.	odda	inwestycję	do	użytku	już	w	lipcu	
br. Koszt całkowity projektu sięgnie ok. 5,3 mln zł.
Elektrownia ma prowadzić samodzielną działal-
ność wytwórczą polegającą na produkcji corocz-
nie	co	najmniej	1980	MWh	energii	elektrycznej.	
Całość wytworzonej energii będzie odprowa-
dzana	do	Krajowej	Sieci	Elektroenergetycznej	
(KSE)	oraz	sprzedawana	do	podmiotów	posia-
dających koncesje na obrót energią elektryczną 
na zasadach rynkowych. Inwestycja zlokalizowa-
na będzie w powiecie tarnobrzeskim w miejsco-
wości	Stale	na	terenie	gminy	Grębów	(o	łącznej	 

powierzchni 42 521 m2),	który	stanowi	zwarty,	
zintegrowany kompleks 23 działek.
Zakład	energetyczny	będzie	składać	się	z	rzędowo	
montowanych	paneli	(zestawów	ogniw)	fotowol-
taicznych, podłączanych do inwerterów (falowni-
ków),	wraz	ze	stacją	transformatorową	i	rozdzielnią	
SN	oraz	systemem	monitoringu	wizyjnego	i	tech-
nicznego. Instalacja fotowoltaiczna nie będzie wy-
magać budowy fundamentów (panele fotowol-
taiczne zostaną umocowane na konstrukcjach,  
a	profile	stalowe	będą	osadzane	w	gruncie).
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwięk-
szenia udziału produkcji i wykorzystania energii 
elektrycznej	pochodzącej	z	OZE	(tym	samym	pro-
dukcja energii elektrycznej z paliw kopalnych po 
części zostanie zastąpiona produkcją ze źródła 
odnawialnego).	Ponadto	inwestycja	pozwoli	na	
ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 1432,62 
ton/rok. Elektrownia podłączona będzie do sie-
ci	przesyłowej	PGE	Dystrybucja	S.A.
Źródło: NFOŚiGw
Pełna wersja informacji: kliknij

http://www.instalreporter.pl
https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/budynki-mieszkalne/dla-profesjonalistow/program-partnerski-bosch-termotechnika
https://www.gov.pl/web/nfosigw/farma-fotowoltaiczna-na-podkarpaciu-uzyskala-dofinansowanie-z-nfosigw

