
  Zaloguj się do swojego konta na www.extra-program.pl. 

  Kliknij zakładkę „Promocje”.

  Po lewej stronie na pasku bocznym widoczne są aktualne promocje. Kliknij nazwę promocji  
i zarejestruj się. Do każdej promocji należy zarejestrować się osobno.

  Kliknij przycisk „Zarejestruj się teraz”.

  Po udanej rejestracji pojawi się komunikat: „Bierzesz udział w tej promocji”. 

  Aby zapisać się do drugiej promocji, postępuj w analogiczny sposób, klikajac nazwę drugiej 
Promocji na pasku bocnym.

Pamiętaj! W Programie extra uwzględniane są tylko faktury VAT.

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

2. Zgłoś się do promocji

Tylko dla warsztatów w Programie extra!

Jeśli jesteś warsztatem samochodowym: 
 
1.  Zarejestruj się  w Programie

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

  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”.

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

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

  Na podany przez Ciebie adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny.  
Otwórz go, wpisz swoje hasło oraz odpowiedź na pytanie zabezpieczające i zatwierdź.  

Gratulacje! Twoje konto zostało aktywowane – uczestniczysz w Programie extra!

Jak skorzystać z promocji 
w Programie extra?

Wiosenne promocje
w Programie extra!
Kupuj hamulce oraz filtry Boscha  
i zdobywaj nagrody.



Promocje  
trwają:

01.04–31.07. 2019 r.

Zgłoś się do obu promocji do 31.05.
2019 r.

Rejestracji do każdej z promocji trzeba dokonać oddzielnie, nie później niż do 31.05.2019 r.

Kupuj w okresie 04–07.2019 r. filtry Bosch i zdobądź jedną z poniższych nagród.
Ty decydujesz, która będzie Twoja!

Skuteczne hamowanie  Optymalne filtrowanie 
  

Zgłoś się do obu promocji na stronie www.extra-program.pl. Instrukcję rejestracji znajdziesz na ostatniej stronie.

Kupuj w okresie 04–07.2019 r. elementy układu hamulcowego Bosch i zdobądź 
jedną z poniższych nagród. Ty decydujesz, która będzie Twoja!

Jeśli prowadzisz warsztat samochodowy zarejestrowany w Programie extra 
wejdź na www.extra-program.pl w zakładkę Promocje i zapisz się do promocji do 31.05.2019 r.

Jeśli Twój warsztat nie ma jeszcze konta w Programie extra, 
wejdź na stronę www, zarejestruj się do Programu, a następnie do Promocji.

Jeśli prowadzisz warsztat samochodowy zarejestrowany w Programie extra 
wejdź na www.extra-program.pl w zakładkę Promocje i zapisz się do promocji do 31.05.2019 r.

Jeśli Twój warsztat nie ma jeszcze konta w Programie extra, 
wejdź na stronę www, zarejestruj się do Programu, a następnie do Promocji.

Im większe zakupy, tym lepsza nagroda. 
Szczegóły na www.extra-program.pl 

Im większe zakupy, tym lepsza nagroda. 
Szczegóły na www.extra-program.pl 

Akumulatorowa  
wiertarko-wkrętarka 
udarowa  
Bosch GSR 12V-15 FC SET

Myjka 
wysokociśnieniowa  
Bosch GHP 5-65X

Odkurzacz do pracy  
na sucho i na mokro 

Bosch GAS 35 L SFC+ Professional 

Narzędzie wielofunkcyjne  
z osprzętem  
Bosch GOP 12V-28

Szlifierka 
kątowa 
Bosch GWS 13-125 CIE

2 x bluza 
z logo Boscha

Opalarka 
Bosch GHG 23-66

Klucz 
udarowy  

Bosch GDS 250-LI

Wiertarko-wkrętarka 
akumulatorowa 

Bosch GSB 120-LI

2 x ogrodniczki 
z logo Boscha


