
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. W każdej promocji należy zarejestrować się osobno.

4    Kliknij przycisk „Zarejestruj się teraz”.

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

6    Aby zapisać się w drugiej promocji, postępuj w analogiczny sposób, zaczynając od punktu 3.

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?

> Siła hamowania 

> Moc filtrowania

Informacje i rejestracja            Wyszukiwanie nagród             Produkty extra            Promocje

Promocje                                                            Promocje widoczne są na pasku bocznym po zalogowaniu.

Koszyk 0
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Zarejestruj się teraz

Wiosenne promocje
Kupuj hamulce oraz filtry Boscha i zdobywaj nagrody.

Zgłoś się
do obu promocji do 30.04.2021 r.



Klucz udarowy Bosch GDS 18V-1050H 
(2 akumulatory ProCORE 18V 8,0Ah i ładowarka) 

Szlifierka Bosch GWS 180-Li
(2 akumulatory GBA 18V 4.0Ah i ładowarka)

Siła hamowania Moc filtrowania
Zgłoś się do promocji „Siła hamowania” na www.extra-program.pl do 30.04.2021 r.
Kupuj w okresie 03–06.2021 r. elementy układu hamulcowego Boscha i zdobądź nagrodę. 

Zgłoś się do promocji „Moc filtrowania” na www.extra-program.pl do 30.04.2021 r.
Kupuj w okresie 03–06.2021 r. filtry Boscha i zdobądź nagrodę.

Zgłoś się do obu promocji na stronie www.extra-program.pl. Instrukcję rejestracji znajdziesz na ostatniej stronie.  
Rejestracji do każdej z promocji trzeba dokonać oddzielnie, nie później niż do 30.04.2021 r.

Promocje 
trwają 

03–06.2021 r.

15 000  14 000  

lub lub

Myjka ciśnieniowa Bosch GHP 5-55

Odkurzacz pionowy Bosch Unlimited BCS611P4A

punktów 
extra

punktów 
extra

lub

9 000 punktów 
extra

lub

9 000 punktów 
extra

Progi zakupowe znajdziesz po zalogowaniu na 
www.extra-program.pl

Progi zakupowe znajdziesz po zalogowaniu na 
www.extra-program.pl


