
1    Wejdź na stronę www.extra-program.pl i zaloguj się do swojego konta. W razie problemów  
skorzystaj z opcji przypominania hasła lub skontaktuj się z infolinią: +48 502 051 851.

2    Kliknij zakładkę „Promocje”.

3    Po lewej stronie na pasku bocznym widoczne są aktualne promocje. 
Kliknij nazwę promocji i zarejestruj się. 

4    Kliknij przycisk „Zarejestruj się teraz”.

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

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.

Jak zarejestrować się w promocji  
w kilku prostych krokach?

> Inspiruje nas niezależność 

Informacje i rejestracja            Wyszukiwanie nagród             Produkty extra            Promocje

Promocje                                                            Promocje widoczne są na pasku bocznym po zalogowaniu.

Koszyk 0

Informacje i rejestracja            Wyszukiwanie nagród             Produkty extra            Promocje Zaloguj

Zarejestruj się teraz

Inspiruje nas 

    NieZawodNość

Kupuj akumulatory Boscha  
i odbierz:
      4 bezrękawniki 4F lub nawet 

6 000 punktów extra,
   rękawice Mechanix.

Tej zimy nie zabraknie 
Ci energii!

www.extra-program.pl

Promocja! Zgłoś się do 30.11.2019 r.
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Nagrody za zakup 
akumulatorów Boscha

Nagrody za  
rejestrację i aktywność

Bezrękawniki 4F 
za zakup akumulatorów Boscha Nagroda gwarantowana  

za rejestrację!
Do 30.11.2019 r. wejdź na www.extra-program.pl, podstrona „Promocje”,
zakładka „Inspiruje nas niezawodność” i zgłoś udział w akcji, a otrzymasz:

   2 bloczki a5, 
   zeszyt, 
   karteczki post-it.

150 punktów extra  
za przysłanie zdjęcia!
W listopadzie w TV i Internecie ruszy ogólnopolska kampania dotycząca  
akumulatorów Bosch. Stań się jej częścią! 

Umieść w widocznym miejscu w swoim warsztacie plakat i stojak otrzymane 
wraz zaproszeniem. Prześlij zdjęcie na adres kontakt@extra-program.pl,  
a otrzymasz 150 puntów extra.

Rękawice Mechanix  
za 40 testów akumulatorów!

Inspiruje nas niezawodność 
Podsumowanie

 Lp. Liczba aut,  Ile z aut, które W ilu autach W ilu W ilu Podaj liczbę 
  które odwiedziły odwiedziły przeprowadziłeś testowanych autach akumulatorów 
  Twój warsztat? Twój warsztat test  autach akumulator 
   było wyposażone akumulatora? akumulator został 
   w system Start/Stop?  wymagał wymiany? wymieniony? Bosch         Inne
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  Suma

Raport

Klient ..............................................................................................................................................................................

Marka i model pojazdu ......................................................................................................................................

Nr rejestracyjny ......................................................................................................................................................

Typ akumulatora .....................................................................................................................................................

Data kontroli .............................................................................................................................................................

Pieczątka 
warsztatu

Model akumulatora zaproponowanego:

Model akumulatora zamontowanego:

Tu wepnij protokół z testera

2.  Stan biegunów akumulatora 

W dobrym stanie

Wyczyszczone i natłuszczone

3.  Poziom kwasu (tylko akumulatory obsługowe) 

Poziom odpowiedni

Uzupełniono wodą destylowaną

5.  Napięcie ładowania 

Odpowiednie

Za niskie

Za wysokie

4.  Kontrola urządzeniem diagnostycznym

Akumulator sprawny – parametry prawidłowe

Akumulator niesprawny – zalecana natychmiastowa wymiana

Wymagane ładowanie – nie można przeprowadzić testu,  
dopiero po naładowaniu akumulatora możliwa jest jego kontrola

1.  Szczelność akumulatora 
Szczelny

Nieszczelny

      Uszkodzona pokrywa

      Uszkodzone bieguny

      Uszkodzona obudowa

Test 
akumulatorów

Nasza aktualna rekomendacja Bosch:

Po zgłoszeniu się do promocji otrzymasz arkusze kontrolne 
akumulatorów. Wykonaj 40 testów dowolnych akumulatorów  
i odeślij wypełnione arkusze z podpiętymi wydrukami z testera na 
adres: smARTcat sp. z o.o., Kuropatwy 28, 02-892 Warszawa.

Możesz poprosić o kolejne 40 arkuszy testów, pisząc na adres: 
kontakt@extra-program.pl. Po ich wypełnieniu i odesłaniu otrzymasz 
kolejną parę rękawiczek (maksymalnie odbierzesz 2 pary rękawiczek).

3 000 zł netto 
 

6 000 zł netto 
 

9 000 zł netto 
 

12 000 zł netto 
 

Możesz odebrać nawet  4 bezrękawniki 4F
lub 6 000 punktów extra!

Za zakup:

Promocja trwa od 01.10.2019 r. do 31.01.2020 r. Rejestracja trwa do 30.11.2019 r. Niezależnie od momentu rejestracji  
policzymy Twoje zakupy od 01.10.2019 r., pod warunkiem, że Twój warsztat był zarejestrowany w Programie extra do końca  
października 2019 r.

Po zakończeniu akcji obroty zostaną zweryfikowane i w przypadku zwrotu produktów promocyjnych uczestnik  
będzie zobowiązany do zwrotu nagrody.

Poza promocją punkty za zakup akumulatorów nie są przyznawane w Programie extra.

lub

lub

lub

lub

punktów extra
6 000 

punktów extra
4 500

punktów extra
3 000

punktów extra
1 500

x40

Czas trwania 01.10.2019 r. – 31.01.2020 r.
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