
Wejdź na stronę www.extra-program.pl i kliknij  
w czerwony przycisk „Rejestracja w Programie”.

Rejestracja składa się z 4 prostych kroków:

3    Podaj dane adresowe warsztatu i dane osoby upoważnionej do jego reprezentowania.  
Zaakceptuj wymagane zgody. Na zakończenie kliknij „Zarejestruj teraz”.

4    Po zakończeniu rejestracji na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny.  
Otwórz go, wpisz swoje hasło oraz podaj odpowiedź na pytanie zabezpieczające.  
Wówczas konto zostanie aktywowane i będziesz mógł uczestniczyć w Programie extra!

2    Wybierz sieć, do której należy Twój warsztat oraz podaj dane warsztatu, takie jak:  
NIP i Regon. Po ich wpisaniu kliknij przycisk „Dalej”.

1    Wybierz z listy do 4 dystrybutorów, u których kupujesz części samochodowe Bosch  
oraz produkty Partnerów Programu. Po wybraniu dystrybutora wokół logo pojawi  
się ramka. Aby przejść do kolejnego kroku, kliknij przycisk „Dalej”.

Więcej informacji na www.extra-program.pl w zakładce „Promocje”.  
Infolinia: +48 502 051 851; e-mail: kontakt@extra-program.pl

Jak zarejestrować się 
w Programie extra?

DalejPowrótProszę wybraćSieć warsztatów

Zarejestruj teraz

Witamy! Dziękujemy za zarejestrowanie się w Programie extra. W tej chwili Twoje konto 
jest jeszcze nieaktywne. Aby je uruchomić, kliknij poniższy link aktywujący:                                                                                           
Aktywacja konta

Uwaga! Do zakończenia procesu rejestracji niezbędne jest kliknięcie w link aktywacyjny 
wysłany na adres e-mail podany przy rejestracji. Jeśli wiadomość do Ciebie nie dotarł, sprawdź  
skrzynkę Spam.

Wybierz dystrybutoraLogo dystrybutora

Kup urządzenie do obsługi  
klimatyzacji ACS/AC  

www.extra-program.pl

Odbierz kamerę  
inspekcyjną Boscha!

Czas  
trwania akcji:01.03–31.07. 

2019 r.



Na czym polega Program Punktowy extra?
Program dedykowany jest do właścicieli warsztatów samochodowych. Uczestnicy Programu  
za zakup produktów Bosch i Partnerów Programu u wybranych dystrybutorów otrzymują  
punkty extra, które mogą następnie wymienić na nagrody. Mają również możliwość udziału  
w promocjach i zdobycia w nich dodatkowych punktów extra lub nagród rzeczowych.

Punkty extra

Każdy nowy użytkownik za rejestrację w Programie otrzymuje 100 punktów extra na start! 
Punkty extra są automatycznie naliczane na indywidualnym koncie warsztatu. Warsztat  
nie musi wpisywać danych z faktur! Dystrybutorzy co miesiąc raportują dokonane przez 
warsztat zakupy.

Produkty objęte Programem extra:

Części samochodowe Bosch 
z wyjątkiem: akumulatorów, części Diesel  
(ale z uwzględnieniem świec żarowych  
i końcówek wtrysku) oraz urządzeń 
diagnostycznych.

Produkty Partnerów Programu 
wskazane na stronie www.extra-program.pl.

Nagrody Programu extra

Uczestnicy Programu extra mogą wymieniać  
punkty zebrane na indywidualnym koncie. 
Ponad 150 różnych nagród czeka  
na uczestników w Programie extra. 

Punkty extra warsztat może wymienić  
na nagrody w dowolnym momencie. 

Klub Experta Bosch

Za aktywny udział w Programie extra  
Uczestnicy otrzymają zaproszenie do Klubu  
Experta Bosch – platformy wiedzowej z zakresu 
zarządzania warsztatem oraz wiedzy technicznej. 
Eksperci z różnych dziedzin publikują w niej porady 
opracowane tak, aby w jasny i prosty sposób 
przekazywać wiedzę przydatną w każdym warsztacie.

Uwaga!
Liczba nagródograniczona

Uwaga! 
* Sprawdź pełną listę dystrybutorów biorących udział w akcji na www.extra-program.pl na podstronie „Promocje”.

Odbierz kamerę inspekcyjną  
Boscha za zakup urządzenia  
do obsługi klimatyzacji!

Akcja obejmuje następujące urządzenia: 

Model Nr katalogowy Model Nr katalogowy

Cena  
rynkowa  
395 zł

ACS Bosch 
ACS 611 S P00 000 002 
ACS 611 (wersja IC) S P00 000 125
ACS 561 S P00 000 100
ACS 661 S P00 000 071
ACS 652 S P00 000 070
ACS 653 S P00 000 135
ACS 653 P S P00 000 136
ACS 663  S P00 000 132
ACS 663 P S P00 000 133
ACS 663 RI S P00 000 134

AC – Robinair 
AC 690 S P00 000 023
AC 695 S P00 000 041
AC 788 S P00 000 043 

ACS Bosch 
ACS 753 S P00 000 110
ACS 763 S P00 000 113
ACS 863 S P00 000 112

AC – Robinair  
AC 1234-7 S P01 000 005

Od 01.03.2019 r. do 31.07.2019 r. kup urządzenie  
do obsługi klimatyzacji u dystrybutorów biorących  
udział w promocji*.
 
Prześlij do 10.08.2019 r. na kontakt@extra-program.pl  
lub MMS-em na numer +48 661 000 385: 
 
  skan faktury VAT lub  
 
   skan umowy leasingowej i protokołu przekazania 

urządzenia. 
 
Do 31.08.2019 r. wyślemy Ci nagrodę – kamerę 
inspekcyjną Boscha (nr katalogowy 0 603 687 000).


