Zapraszamy do
Programu punktowego
extra!
Zbieraj punkty za zakup produktów Boscha
oraz Castrol objętych Programem
i wymieniaj je na nagrody!
Nie musisz wpisywać faktur. Punkty naliczają
się automatycznie na Twoim koncie.

www.extra-program.pl

Program punktowy extra.
Odbieraj atrakcyjne nagrody
W Programie extra uczestnicy za zakupy części samochodowych Boscha oraz olejów Castrol zbierają punkty i wymieniają je
na atrakcyjne nagrody. Mogą wybierać spośród ponad 200 pozycji w takich kategoriach, jak: dla warsztatu, dla domu, hobby,
odzież, elektronika, uroda i wypoczynek. Tu każdy znajdzie coś dla siebie.

Przykładowe nagrody Programu

Ekspres ciśnieniowy Bosch

Wiertarko-wkrętarka Bosch

Zestaw męski Remington

Punkty extra zbierasz bez wysiłku
Punkty za kupione przez warsztat części samochodowe Boscha oraz
oleje Castrol są naliczane automatycznie. Dzieje się to dzięki raportom
przekazywanym co miesiąc przez dystrybutorów. Dodatkowe punkty
i nagrody rzeczowe można zdobyć biorąc udział w atrakcyjnych promocjach
przygotowanych dla uczestników Programu!
Zarejestruj się na www.extra-program.pl i odbierz 100 punktów extra na start!

Słuchawki JBL

Czajnik Bosch

Klub Experta Bosch.
Wartościowa wiedza dla warsztatu
Bierz aktywny udział w Programie extra, a otrzymasz zaproszenie do Klubu Experta Bosch!
Klub to platforma dla właścicieli i pracowników warsztatów samochodowych, na której znajdziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu
diagnostyki i naprawy samochodów, prawa, księgowości, zarządzania warsztatem czy obsługi klienta.

Przydatna wiedza w zasięgu ręki

Artykuły eksperckie

Filmy instruktażowe

Porady techniczne

Bezpłatne szkolenia

Konkursy z nagrodami

Jak zostać Klubowiczem?
Krok 1.
Zostań
uczestnikiem
Programu
punktowego extra

Krok 2.
W 3 miesiące kup
części samochodowe
Boscha za ponad
1000 zł netto

Krok 3.
Otrzymasz
zaproszenie
do Klubu
Experta Bosch

Krok 4.
Zarejestruj się
w Klubie i korzystaj
z pracownikami
z dostępnej wiedzy

Rejestracja w Programie punktowym extra
Przygotuj nr NIP i Regon warsztatu, wejdź na stronę www.extra-program.pl i kliknij „Rejestracja w Programie”. Rejestracja składa
się z 4 prostych kroków. Pamiętaj o sprawdzeniu swojej skrzynki e-mail i aktywacji konta.
Krok 1
Wybierz z listy do 4 dystrybutorów, u których kupujesz części
samochodowe Boscha oraz produkty Partnerów Programu. Po wybraniu
dystrybutora wokół logo pojawi się ramka. Aby przejść do kolejnego
kroku, kliknij przycisk „Dalej”.

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

Logo dystrybutora

Powrót

Sieć warsztatów*
Powrót

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

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

Dystrybutor

Dalej

Proszę wybrać
Dalej

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

