Інструкція з реєстрації у ПЛ Bosch Partner
Реєстрація на порталі відбувається у 2 етапи:
- створення власного Bosch ID
- реєстрація у програмі лояльності Bosch Partner.
1. Переходимо за посиланням : https://bosch-ua-home.thernovo.com/home.
2. На стартовій сторінці натискаємо кнопку «Sign in now»

3. На сторінці перевірки Bosch ID натискаємо на посилання «Ще не
зареєстровані?»
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4. Вводимо необхідні дані на сторінці реєстрації:
- адресу електронної пошти (перевіряйте правильність внесення даних);
- пароль: має містити хоча б одну цифру, велику і маленьку літеру, спеціальний
символ (наприклад, Boschpartner0104*);
-

після

ознайомлення

з

Умовами

та

положеннями

та

Політикою

конфіденційності необхідно поставити відмітку в квадрат та натиснути на кнопку
«Зареєструватися».

5. На зазначену контактну електронну адресу Вам надійде лист із посиланням
активації. Адресат: Bosch Global User Team noreply.myaccount@bosch.com. У листі
необхідно підтвердити реєстрацію, натиснувши на кнопку «Активувати обліковий запис»

6. Після цього у Вас відкриється сторінка з інформацією, що «Ідентифікатор Bosch
ID активовано». Натискаємо на посиланням «Продовжити». Відкриється сторінка, де
потрібно вказати електронну пошту та пароль, які Ви зазначали при реєстрації. Після
цього натискаємо «Вхід».
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7. Автоматично відкриється сторінка з Умовами використання порталу Bosch
Partner. Уважно ознайомтесь з умовами використання порталу та поставте галочки
напроти

відміток

«Я

прочитав

умови

використання»,

«Я

прочитав

Політику

конфіденційності» та натисніть кнопку «Прийняти умови використання».
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8. Створення власного профілю.
У реєстраційній формі зазначаються наступні дані:
- Ім’я та прізвище директора чи власника компанії, у разі якщо Ви зареєстровані як ФОП,
Вам потрібно зазначити Ваше Прізвище та ім’я;
- У полі «Мова» потрібно обрати «Українська»;
- У полі «Часовий пояс» потрібно обрати Київський час - Kyiv.
- Зазначити зручний канал отримання маркетингових комунікацій.
Після заповнення усіх полів натискаємо кнопку «Створити персональний профіль».
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9.

На сторінці «Підтвердження вашої компанії» натискаємо «Зареєструвати

компанію».

10. На сторінці «Реєстрація компанії» вказуємо дані для реєстрації:
- у полі «Назва компанії» потрібно зазначити юридичну назву Вашого підприємства, як
зазначено в документам про державну реєстрацію. У разі, якщо ви зареєстровані як ФОП, в
даному полі Ви зазначаєте «ФОП Прізвище та ініціали».
- у полі «Вулиця» потрібно вказати вулицю та номер будинку фактичної адреси знаходження
компанії (точки продажу) або адресу проживання для ФОП.
- у полі «Адреса рядок 2» зазначається інформація про юридичну адресу, якщо вона
відрізняється від фактичної.
- у полі «Поштовий індекс» зазначаємо поштовий індекс юридичної адреси;
- у полі «Місто» зазначаємо місто Вашої реєстрації чи знаходження Вашої точки продажу;
- у полі «Електрона пошта компанії», потрібно вказати електрону пошту керівника компанії –
адреса буде використовуватися для підтвердження аккаунту.
- у полі «Телефон», зазначаємо Ваш контактний номер телефону.
- у полі «Номер платника податків» зазначаємо Ваш номер платника податку (ПДВ чи єдиного
податку) для ТОВ чи ІПН, якщо Ви зареєстровані як ФОП.
- у полі «Номер клієнта» зазначається код ЄДРПОУ для ТОВ чи ПП.
- поле «Додаткові коментарі» заповнювати не потрібно.
Натискаємо кнопку «Зареєструватися».
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11.

У разі успішного заповнення інформації у Вас відкриється сторінка з

підтвердженням реєстрації та на електронну пошту прийде повідомлення, де буде
зазначено, що Ви зареєстровані на порталі і відбувається процес перевірки даних.

12. У разі, якщо дані, що Ви зазначили при реєстрації компанії коректні, Вам
надійде повідомлення про підтвердження облікового запису компанії. Натискаємо кнопку
«Увійти зараз».
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13. Відкривається вікно порталу - натискаємо кнопку «Увійти зараз». Вводимо дані
Bosch ID (електронна пошта та пароль з 1 кроку) та натискаємо «Вхід».

Вітаємо! Ви успішно авторизувалися у партнерській програмі Bosch Partner!
У разі виникнення запитань або проблем з реєстрацією, Ви можете звернутися на
електронну адресу boschpartner@boschpartner.com.
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