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Do każdej zakupionej centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła Bosch Vent 4000 CC lub  
Bosch Vent 5000 C otrzymasz 300 pkt. EXTRA w Programie Partnerskim. 
Akcja trwa od 17 sierpnia do 15 listopada 2020 r. Szczegóły u Autoryzowanych Partnerów Handlowych.  

AKCJA SPECJALNA
Zyskaj kupując centralę wentylacyjną
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* Szczegółowe informacje w regulaminie Programu Partnerskiego Junkers-Bosch
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 Więcej informacji i nagród oraz regulamin programu na  
www.bosch-termotechnika-portal.pl

1.  Akcja skierowana jest do uczestników Programu Partnerskiego Junkers-Bosch. 
2.   Aby otrzymać nagrodę w postaci dodatkowych 300 punktów w Programie, należy w okresie trwania akcji kupić, 

zainstalować i zarejestrować na swoim koncie w Programie centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła 
oraz przedstawić dowód zakupu (kopia faktury), na którym powinna widnieć co najmniej jedna 
centrala wentylacyjna. 

3.   Weryfikacja zarejestrowanych w okresie trwania akcji urządzeń będzie odbywać się raz w tygodniu  
na podstawie dostarczonych faktur zakupowych. Po pozytywnej weryfikacji, punkty EXTRA zostaną dodane  
na koncie uczestnika. Uwzględniane będą tylko faktury, których data zawiera się w czasie trwania akcji.  
Ważne, aby numer NIP na fakturze był taki sam jak w formularzu rejestracyjnym uczestnika Programu.

4.   Kopie faktur poświadczających zakup urządzeń należy przekazać Przedstawicielowi Handlowemu  
Junkers-Bosch najpóźniej do 13.12.2020. 

5.   Niezależnie każda zainstalowana centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła premiowana jest w Programie 
Partnerskim Junkers-Bosch na standardowych warunkach.

6.   EXTRA punkty przyznane w akcji nie wpływają na zmianę statusu Autoryzacji Instalatora ani na zmianę statusu 
uczestnika w Programie Partnerskim. 

7.  Akcja trwa od 17 sierpnia do 15 listopada 2020 r. 
8. Punkty EXTRA są ważne przez 2 lata od dnia ich przyznania.

Zasady akcji specjalnej w ramach  
Programu Partnerskiego

Przykładowe nagrody w katalogu  
Programu Partnerskiego

Szlifierka kątowa  
Bosch Professional GWX 750-125

pkt. 208

Monitor  
Samsung 
LS24F354FHUXEN

pkt. 200

Odkurzacz akumulatorowy  
Bosch Readyy’y  
Lithium 18V

pkt. 280

Rejestrator jazdy  
Mikavi PQ2 GPS Dual

pkt. 260


