REGULAMIN
obowiązujący od 14 września 2020 r.

akcji promocyjnej „Wymień urządzenie grzewcze na Bosch!”
skierowanej wyłącznie do konsumentów (patrz §2)
polegającej na udzieleniu rabatu posprzedażowego w przypadku zakupu Urządzenia na zasadach
określonych niniejszym regulaminem (odpowiednio „Regulamin” i „Akcja”).
§1

Postanowienia ogólne

1.1

Organizatorem Akcji jest Robert Bosch sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 105, 02-231
Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051814, NIP 526 10 27 992, REGON
011124535, numer rejestrowy BDO 000007792, o kapitale zakładowym w wysokości 197 443 600
zł (dalej jako „Organizator”).

1.2

Akcja ani żaden ze składników Akcji nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

1.3

Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4

Akcja obejmuje sprzedaż premiową wybranych modeli urządzeń wymienionych w Załączniku 1
poniżej („Urządzenia”) i polega na udzieleniu konsumentowi rabatu posprzedażowego (dalej ,,Rabat
posprzedażowy”), którego wysokość zależy od modelu Urządzenia zakupionego przez konsumenta w
Czasie Trwania Akcji, zgodnie z Załącznikiem 1 do niniejszego Regulaminu.

1.5

W przypadku wprowadzenia przez Organizatora na rynek nowych modeli Urządzeń marki Bosch,
Organizator może objąć Akcją nowe wskazane przez Organizatora modele Urządzeń, o czym
Organizator poinformuje za pośrednictwem strony internetowej www.junkers.pl, uzupełniając w tym
zakresie Regulamin na 14 dni przed takim rozszerzeniem zakresu Akcji.

1.6

Czas trwania Akcji obejmuje okres od 14.09.2020 roku do 30.11.2020 roku („Czas Trwania Akcji”), nie
dłużej jednak niż do wyczerpania kwoty przeznaczonej przez Organizatora do wypłaty Uczestnikom
Akcji przez Agencję w związku z Akcją („Pula rabatów posprzedażowych”).

1.7

Pula rabatów posprzedażowych wynosi 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych, zero
groszy) brutto na moment rozpoczęcia Akcji.

1.8

W przypadku, gdy Pula rabatów posprzedażowych wyczerpie się przed dniem 30.11.2020 r.,
Organizator może wcześniej zakończyć Akcję. W takiej sytuacji Organizator umieści na stronie
internetowej www.junkers.pl informację o wcześniejszym zakończeniu Akcji z powodu wyczerpania
Puli rabatów posprzedażowych.
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1.9

Fakt zakończenia Akcji przed dniem 30.11.2020 r. nie narusza praw nabytych Uczestników Akcji,
którzy spełnili Warunki Uczestnictwa w Akcji określone w § 2 niniejszego Regulaminu przed dniem
wcześniejszego zakończenia Akcji. Mają oni prawo do rejestracji udziału w Akcji na dotychczasowych
zasadach określonych w Regulaminie.

1.10 Działającym w imieniu Organizatora realizatorem i wykonawcą Akcji jest A1 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-131), ul. Grzybowska 4 lok. 138, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000803777, NIP: 527-23-60-117, REGON: 017437181 (dalej „Agencja”).
1.11 Pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w tym Regulaminie.
§2

Warunki uczestnictwa w Akcji

2.1

W Akcji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne dokonujące zakupu Urządzenia lub zakupu usługi
montażu Urządzenia wraz ze wskazaniem modelu Urządzenia na własny użytek, niezwiązany z
prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, które spełniają jednocześnie następujące
warunki („Warunki Uczestnictwa”), z zastrzeżeniem pkt 2.2 oraz pkt 2.4 poniżej, oraz dokonają
zgłoszenia zgodnie z §3 Regulaminu („Uczestnicy Akcji” lub ”Uczestnik Akcji”):
a) ukończyły 18 rok życia,
b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
d) zapoznały się z treścią Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,
e) dokonały jako konsument zakupu nowego Urządzenia u Partnera Junkers-Bosch znajdującego
się i prowadzącego zgodnie z prawem sprzedaż Urządzeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(dalej ,,Sprzedawca”) w Czasie Trwania Akcji do użytku własnego niezwiązanego z jakąkolwiek
działalnością gospodarczą lub zawodową,
przy czym warunki od a) do e) powinny być spełnione w momencie dokonania zakupu Urządzenia, jak
i rejestracji zakupu zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu.

2.2

W Akcji nie mogą uczestniczyć:
a) właściciele, udziałowcy, współwłaściciele ani osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej w
Punktach Sprzedaży prowadzących sprzedaż Urządzeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) właściciele, udziałowcy, współwłaściciele ani osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej u
Organizatora lub w Agencji,
c) właściciele, udziałowcy, współwłaściciele ani osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej w
podmiotach współpracujących z Organizatorem lub z Agencją (w szczególności w ramach relacji
biznesowych),
d) a także członkowie rodzin w/w osób.
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Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, krewnych w linii bocznej do II stopnia i
osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub spowinowacone.
2.3

Udział w Akcji jest dobrowolny.
§3

Zasady Akcji

3.1

Rabat posprzedażowy otrzyma Uczestnik Akcji, który spełni warunki określone w §2 Regulaminu oraz
zgłosi się do udziału w Akcji, przesyłając zgłoszenie zgodnie z Regulaminem według procedury
dokonywania zgłoszeń opisanej poniżej („Zgłoszenie”).

3.2

Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem strony internetowej Organizatora pod adresem:
www.bosch-termotechnika-akcja.pl poprzez przesłanie za pomocą tej strony internetowej
wypełnionego formularza rejestracyjnego zawierającego wszystkie informacje wskazane w pkt 3.3
poniżej i załączenie do niego zdjęcia dowodu zakupu Urządzenia przez Uczestnika w Czasie Trwania
Akcji oraz zdjęcia tabliczki identyfikacyjnej Urządzenia. Dowodem zakupu jest dokument
potwierdzający sprzedaż lub sprzedaż i montaż (wraz z opisem modelu Urządzenia) przez Sprzedawcę
na rzecz Uczestnika będącego konsumentem. Tabliczka identyfikacyjna to najczęściej naklejka trwale
przymocowana do urządzenia od strony zewnętrznej na górnej/bocznej/tylnej obudowie lub od
wewnątrz obudowy (widoczna po zdjęciu obudowy.
Opis tabliczek identyfikacyjnych Urządzeń zawiera Załącznik 2 do Regulaminu.

3.3

Formularz należy wypełnić podając:
a) dane osobowe Uczestnika Akcji w postaci:
imienia i nazwiska,
adresu wraz z kodem pocztowym,
numeru konta bankowego Uczestnika Akcji, na który ma nastąpić przelew Rabatu
posprzedażowego,
numeru telefonu komórkowego,
adresu e-mail;
b) numer identyfikacyjny urządzenia (numer seryjny), datę jego zakupu oraz numer dowodu zakupu;
c) nazwę i adres Sprzedawcy, u którego Uczestnik Akcji kupił Urządzenie;
d) potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowania jego postanowień
potwierdzone zaznaczeniem odpowiedniego pola;
e) oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w Akcji, określonych w § 2 Regulaminu, w
szczególności w zakresie wyłączeń poczynionych w § 2 pkt 2.2 Regulaminu, złożone poprzez
zaznaczenie odpowiedniego pola.

3.4

Warunkiem Zgłoszenia do Akcji jest wypełnienie na ww. stronie internetowej Organizatora
formularza rejestracyjnego.

3.5

Zgłoszenia mogą być przesyłane do dnia 14.12.2020 roku.

Strona 3 z 8
Regulamin akcji promocyjnej

Wymień urządzenie grzewcze na Bosch!

3.6

Zgłoszenia dotyczące Urządzeń zakupionych przed Czasem Trwania Akcji i po Czasie Trwania Akcji nie
będą rozpatrywane.

3.7

Organizator, za pośrednictwem Agencji, dokona weryfikacji Zgłoszeń w oparciu o postanowienia
Regulaminu. Przyjęcie zgłoszenia przez serwer Organizatora poprzez formularz rejestracyjny nie
stanowi potwierdzenia pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia.

3.8

Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z Uczestnikiem Akcji w terminie 30 dni od dnia
otrzymania Zgłoszenia celem weryfikacji danych lub dokumentów zawartych w Zgłoszeniu na
podstawie pkt 3.9 poniżej lub uzupełnienia danych lub dokumentów zawartych w Zgłoszeniu na
podstawie pkt 3.10 poniżej.

3.9

Organizator za pośrednictwem Agencji może zwrócić się do Uczestnika Akcji o okazanie dokumentu
potwierdzającego zakup Urządzenia w Czasie Trwania Akcji. Ponadto, na prośbę Organizatora, za
pośrednictwem Agencji, Uczestnik Akcji przedstawi Organizatorowi dokumenty wskazujące na
spełnienie innych warunków udziału w Akcji określonych w Regulaminie.

3.10 W razie przesłania niekompletnego Zgłoszenia (tj. Zgłoszenia, które nie zawiera wszystkich
elementów wskazanych w pkt 3.2 – 3.3 powyżej), Agencja będzie kontaktować się z Uczestnikiem
Akcji w terminie 30 dni od dnia otrzymania niepełnego Zgłoszenia w celu uzupełnienia wymaganych
danych lub dokumentów. Uczestnik Akcji powinien uzupełnić dane lub dokumenty w terminie 30 dni
od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia. Po bezskutecznym upływie tego terminu, niepełne
Zgłoszenie nie będzie rozpatrywane przez Organizatora. W przypadku terminowego uzupełnienia
danych przez Uczestnika Akcji, termin na wypłatę Rabatu posprzedażowego rozpoczyna się od daty
uzupełnienia Zgłoszenia przez Uczestnika.
3.11 Jeden Uczestnik może zgłosić się do Akcji tylko jeden raz. Kolejne Zgłoszenia tego samego Uczestnika
nie zostaną uwzględnione. Dany numer telefonu komórkowego może zostać wykorzystany do
dokonania zgłoszenia w Akcji wyłącznie przez jedną osobę. W przypadku gdy dany numer telefonu
został już zgłoszony do Akcji, kolejne Zgłoszenia z tym samym numerem telefonu nie zostaną
uwzględnione.
3.12 Jeden Uczestnik w jednym Zgłoszeniu może zarejestrować w Akcji maks. 4 Urządzenia po jednym z
każdego typu (kocioł, pompa ciepła, rekuperacja, kolektory słoneczne).
3.12 Po pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia Uczestnik Akcji otrzyma Rabat posprzedażowy zgodnie z
postanowieniami §4 Regulaminu.
3.13 Rabat posprzedażowy nie podlega wymianie na ekwiwalent rzeczowy ani nie jest wypłacany w
gotówce.
3.14 Rabat posprzedażowy nie przysługuje w sytuacji, gdy Uczestnik zwróci zakupiony produkt w Punkcie
Sprzedaży i otrzyma zwrot zapłaconej ceny. Dotyczy to w szczególności realizacji prawa konsumenta
do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.
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3.15

Posłużenie się przez Uczestnika dokumentem podrobionym lub przerobionym, podanie
nieprawdziwych danych lub wzięcie udziału w Akcji bez spełnienia warunków uczestnictwa, o których
mowa w § 2 powyżej, stanowi działanie niezgodne z Regulaminem i takie Zgłoszenia nie będą
uwzględniane. W przypadku ustalenia przez Organizatora po wypłaceniu przez niego Rabatu
posprzedażowego, że doszło do działania niezgodnego z Regulaminem, Organizator ma prawo
dochodzenia zwrotu tego Rabatu posprzedażowego.

3.16 Organizator informuje, że wyłudzenie Rabatu posprzedażowego, w tym przy użyciu podrobionego lub
przerobionego dokumentu, może stanowić przestępstwo w rozumieniu prawa karnego.
§4

Sposób wypłaty Rabatu posprzedażowego

4.1.

Wypłata Rabatu posprzedażowego zostanie zrealizowana w imieniu Organizatora za pośrednictwem
Agencji na rzecz Uczestnika Akcji po pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia zgodnie z procedurą opisaną
w §3 powyżej.

4.2.

Rabat posprzedażowy zostanie wypłacony przelewem na konto bankowe Uczestnika Akcji, podane
przez niego w Zgłoszeniu, w terminie 60 dni od daty pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia.
§5

5.1

Podatki

Przyznany Uczestnikowi Akcji Rabat posprzedażowy nie stanowi przychodu podlegającego
opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli jednorazowa
wartość rabatu nie przekracza kwoty 2000 zł.
§6

Reklamacje

6.1

Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na
następujący adres: termotechnika-akcja@a1btl.pl, do dnia 30.04.2021 roku.

6.2

Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom Akcji.

6.3

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail, jak również opis i wskazanie przyczyny
reklamacji.

6.4

Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji
przez Organizatora, na podstawie Regulaminu.

6.5

Uczestnik Akcji o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną w terminie 7 dni
od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacji.
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§7
7.1

7.2.

Dane osobowe

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych
(administratorem danych osobowych) jest Organizator, tj. Robert Bosch sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (02-231), ul. Jutrzenki 105.
Osobą odpowiedzialną za nadzór nad procesami przetwarzania danych w Robert Bosch Sp. z o.o. jest
pełnomocnik koncernu ds. danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych). Pełną korespondencję
dotyczącą realizacji uprawnień wynikających z pkt 7.6., 7.7. i 7.8. należy kierować w formie pisemnej
na adres administratora danych lub do Inspektora Ochrony Danych grupy Bosch na adres:
Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart GERMANY lub mailowo na adres: DPO@bosch.com.
Aby dowodzić swoich praw i zgłaszać incydenty związane z naruszeniem ochrony danych należy
kliknąć w poniższy link:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Podmiot odpowiedzialny oraz zaangażowani przez niego dostawcy usług, przetwarzają dane osobowe
w następujących celach:
a)
realizacji umowy uczestnictwa w Akcji zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie,
b)
wypełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa.
Dane osobowe są przekazywane innym podmiotom odpowiedzialnym tylko wtedy, gdy jest to
niezbędne do wykonania umowy lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub
istnieje na to Państwa zgoda.
Dane przechowywane są tak długo, jak jest to wymagane do realizacji usług określonych niniejszym
Regulaminem. Po tym okresie dane są usuwane z wyjątkiem tych danych, które musimy zachować w
celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodu określonych prawem podatkowym,
handlowym terminów przechowania).
Informujemy, iż przysługuje prawo do:
a)
Prawo do informacji: prawo do otrzymania informacji na temat przetwarzania swoich danych.
W tym celu Uczestnik może dochodzić prawa do informacji w odniesieniu do swoich danych
osobowych, które przetwarza Robert Bosch Sp. z o.o.
b)
Prawo do skorygowania i usunięcia danych: Uczestnik może zażądać od nas skorygowania
nieprawdziwych danych i - o ile spełnione są wymogi ustawowe - uzupełnienia lub usunięcia
swoich danych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i
księgowych lub podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny
dostęp do tych danych, ich przetwarzanie jest jednak ograniczane (patrz poniżej).
c)
Ograniczenie przetwarzania: Uczestnik może zażądać od Robert Bosch Sp. z o.o. - o ile
spełnione są wymogi ustawowe - aby ograniczyć przetwarzanie jego danych.
d)
Sprzeciw wobec przetwarzania danych: Ponadto Uczestnik ma prawo, by w każdej chwili
wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych. Robert Bosch Sp. z o.o. wstrzyma wówczas
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przetwarzanie danych, chyba że konieczne będzie wykazanie - zgodnie z wytycznymi
ustawowymi - dostatecznie godnych ochrony powodów dalszego przetwarzania, które
przeważają nad prawami Uczestnika.
e)
Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego: Uczestnik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw
wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów reklamowych ("sprzeciw wobec
reklamy"). Należy mieć na uwadze, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia
się odwołania zgody i wykorzystania danych w ramach już trwającej akcji.
f)
Sprzeciw wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego
interesu: Ponadto Uczestnik ma prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec
przetwarzania danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego
interesu. Wówczas wstrzymane zostanie przetwarzanie danych, chyba że będzie można
wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego
przetwarzania, które przeważają nad prawami Uczestnika.
g)
Odwołanie zgody: Jeżeli Uczestnik udzielił zgody na przetwarzanie swoich danych, może ją w
każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania danych do momentu odwołania
zgody pozostaje przez to nienaruszona.
h)
Możliwości przenoszenia danych: Uczestnik ma prawo, by otrzymać dane, które udostępnił, w
ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego, bądź - o ile to wykonalne technicznie - by zażądać przekazania danych stronie
trzeciej.
7.7. W przypadku gdy któraś z aktywności realizowanych w ramach Akcji wymaga wyrażenia odrębnej
zgody na przetwarzanie, Uczestnik ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie będzie
wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
7.8. W przypadku gdy Uczestnik stwierdzi, iż podmiot odpowiedzialny przetwarza dane z naruszeniem
przepisów prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych; Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia 606 950 000.
7.9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie ich uniemożliwi wzięcie udziału w Akcji.
7.10. W przypadku gdy w trakcie procesu rejestracji Uczestnik udzielił dodatkowych zgód na przetwarzanie,
wszystkie informacje dotyczące tego procesu zostaną udostępnione w trakcie składania oświadczeń
woli.
7.11. Podmiot przetwarzający podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do
zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przezeń
danych Uczestnika.
§8
8.1

Postanowienia końcowe

Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora oraz w Agencji pod
adresami wskazanymi na wstępie Regulaminu. Jest on także dostępny na następującej stronie
internetowej: www.junkers.pl, do pobrania i zapisania w formacie PDF na urządzeniu końcowym
Uczestnika.
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8.2

8.3

W ramach Akcji Organizator może wysyłać na numer telefonu komórkowego lub adres e-mail
Uczestnika Akcji podany przez niego na potrzeby udziału w Akcji bieżące informacje związane
z jego udziałem w Akcji. Liczba sms i wiadomości e-mail nie powinna przekroczyć 10 w miesiącu. Koszt
odbioru SMS może wynikać z taryfy operatora, z którego usług telekomunikacyjnych korzysta
Uczestnik.
Wszelkie uwagi dotyczące uczestnictwa w Akcji można za pośrednictwem poczty elektronicznej na
następujący adres: termotechnika-akcja@a1btl.pl z dopiskiem: „Wymień urządzenie grzewcze na
Bosch”.
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Marka

Typ Urządzenia

Rodzaj Urządzenia

Numer katalogowy

Nazwa Urządzenia

Wysokość rabatu
posprzedażowego
PLN brutto

Junkers

Kotły

kondensacyjne

7736901698 Junkers Cerastar Smart ZWR24-KE

100

Bosch

Kotły

kondensacyjne

7736901738 BOSCH Condens GC2300iW 24C

200

Bosch

Kotły

kondensacyjne

7736901547 BOSCH Condens GC2300iW 20P

200

Bosch

Kotły

kondensacyjne

7736901546 BOSCH Condens GC2300iW 15P

200

Junkers

Kotły

kondensacyjne

7736901608 Junkers Cerapur SmartZWB 28-5C

200

Junkers

Kotły

kondensacyjne

7736901033 Junkers Cerapur SmartZSB 24-5C

200

Junkers

Kotły

kondensacyjne

7736901032 Junkers Cerapur SmartZSB 14-5C

200

Bosch

Kotły

kondensacyjne

7736701278 Bosch Condens GC9000iW 20E

300

Bosch

Kotły

kondensacyjne

7736701279 Bosch Condens GC9000iW 30E

300

Bosch

Kotły

kondensacyjne

7736701282 Bosch Condens GC9000iW 20EB

300

Bosch

Kotły

kondensacyjne

7736701283 Bosch Condens GC9000iW 30EB

300

Bosch

Kotły

kondensacyjne

7738100725 Bosch Condens GC9000iWM 20/100S

500

Bosch

Kotły

kondensacyjne

7738100726 Bosch Condens GC9000iWM 20/150S

500

Bosch

Kotły

kondensacyjne

7738100727 Bosch Condens GC9000iWM 30/150S

500

Bosch

Kotły

kondensacyjne

7738100728 Bosch Condens GC9000iWM 30/150SB

500

Bosch

Kotły

kondensacyjne

7738100729 Bosch Condens GC9000iWM 30/150

500

Bosch

Kotły

kondensacyjne

7738100731 Bosch Condens GC9000iWM 30/210S

Bosch

Pompy ciepła

glikol - woda

8734100602 Bosch Compress 6000 LWM 6

1000

Bosch

Pompy ciepła

glikol - woda

8734100603 Bosch Compress 6000 LWM 8

1000

Bosch

Pompy ciepła

glikol - woda

8734100604 Bosch Compress 6000 LWM 10

1000

Bosch

Pompy ciepła

glikol - woda

8734100605 Bosch Compress 6000 LW 6

1000

Bosch

Pompy ciepła

glikol - woda

8734100606 Bosch Compress 6000 LW 8

1000

Bosch

Pompy ciepła

glikol - woda

8734100607 Bosch Compress 6000 LW 10

1000

Bosch

Pompy ciepła

glikol - woda

8734100608 Bosch Compress 6000 LW 13

1000

Bosch

Pompy ciepła

glikol - woda

8734100609 Bosch Compress 6000 LW 17

1000

Bosch

Pompy ciepła

powietrze - woda

8734100545 Bosch Compress 7000iAW CS7000iAW 7 ORE-S

1000

Bosch

Pompy ciepła

powietrze - woda

8734100546 Bosch Compress 7000iAW CS7000iAW 9 ORE-S

1000

Bosch

Pompy ciepła

powietrze - woda

8734100547 Bosch Compress 7000iAW CS7000iAW 13 ORE-T

1000

Bosch

Pompy ciepła

powietrze - woda

8734100548 Bosch Compress 7000iAW CS7000iAW 17 ORE-T

1000

Bosch

Pompy ciepła

powietrze - woda

8734100549 Bosch Compress 7000iAW CS7000iAW 7 ORB-S

1000

Bosch

Pompy ciepła

powietrze - woda

8734100550 Bosch Compress 7000iAW CS7000iAW 9 ORB-S

1000

Bosch

Pompy ciepła

powietrze - woda

8734100551 Bosch Compress 7000iAW CS7000iAW 13 ORB-T

1000

Bosch

Pompy ciepła

powietrze - woda

8734100552 Bosch Compress 7000iAW CS7000iAW 17 ORB-T

1000

Bosch

Pompy ciepła

powietrze - woda

8734100553 Bosch Compress 7000iAW CS7000iAW 7 ORM-S

1000

Bosch

Pompy ciepła

powietrze - woda

8734100554 Bosch Compress 7000iAW CS7000iAW 9 ORM-S

1000

Bosch

Pompy ciepła

powietrze - woda

8734100555 Bosch Compress 7000iAW CS7000iAW 13 ORM-T

1000

Bosch

Pompy ciepła

powietrze - woda

8734100556 Bosch Compress 7000iAW CS7000iAW 17 ORM-T

1000

Bosch

Pompy ciepła

powietrze - woda

8734100557 Bosch Compress 7000iAW CS7000iAW 7 ORMS-S

1000

Bosch

Pompy ciepła

powietrze - woda

8734100558 Bosch Compress 7000iAW CS7000iAW 9 ORMS-S

1000

Bosch

Pompy ciepła

powietrze - woda

8734100559 Bosch Compress 7000iAW CS7000iAW 13 ORMS-T

1000

Bosch

Pompy ciepła

powietrze - woda

8734100560 Bosch Compress 7000iAW CS7000iAW 17 ORMS-T

1000

Bosch

Pompy ciepła

powietrze - woda

8734100561 Bosch Compress 7000iAW CS7000iAW 7 ORE-S B

1000

Bosch

Pompy ciepła

powietrze - woda

8734100562 Bosch Compress 7000iAW CS7000iAW 9 ORE-S B

1000

Bosch

Pompy ciepła

powietrze - woda

8734100563 Bosch Compress 7000iAW CS7000iAW 13 ORE-T B

1000

Bosch

Pompy ciepła

powietrze - woda

8734100564 Bosch Compress 7000iAW CS7000iAW 17 ORE-T B

1000

Bosch

Pompy ciepła

powietrze - woda

8734100565 Bosch Compress 7000iAWCS7000iAW 7 ORB-S B

1000

Bosch

Pompy ciepła

powietrze - woda

8734100566 Bosch Compress 7000iAW CS7000iAW 9 ORB-S B

1000

Bosch

Pompy ciepła

powietrze - woda

8734100567 Bosch Compress 7000iAW CS7000iAW 13 ORB-T B

1000

Bosch

Pompy ciepła

powietrze - woda

8734100568 Bosch Compress 7000iAW CS7000iAW 17 ORB-T B

1000

Bosch

Pompy ciepła

powietrze - woda

8734100569 Bosch Compress 7000iAW CS7000iAW 7 ORM-S B

1000

Bosch

Pompy ciepła

powietrze - woda

8734100570 Bosch Compress 7000iAW CS7000iAW 9 ORM-S B

1000

Bosch

Pompy ciepła

powietrze - woda

8734100571 Bosch Compress 7000iAW CS7000iAW 13 ORM-T B

1000

Bosch

Pompy ciepła

powietrze - woda

8734100572 Bosch Compress 7000iAW CS7000iAW 17 ORM-T B

1000

Bosch

Pompy ciepła

powietrze - woda

8734100573 Bosch Compress 7000iAW CS7000iAW 7 ORMS-S B

1000

Bosch

Pompy ciepła

powietrze - woda

8734100574 Bosch Compress 7000iAW CS7000iAW 9 ORMS-S B

1000

Bosch

Pompy ciepła

powietrze - woda

8734100575 Bosch Compress 7000iAW CS7000iAW 13 ORMS-T B

1000

Bosch

Pompy ciepła

powietrze - woda

8734100576 Bosch Compress 7000iAW CS7000iAW 17 ORMS-T B

1000

Bosch

Pompy ciepła

do c.w.u.

7736503524 Bosch Compress 5000 DW CS5000DW 270-3 CFO

300

Bosch

Pompy ciepła

do c.w.u.

7735500582 Bosch Compress 5000 DW CS4000DW 250-1 CFI

300

Bosch

Pompy ciepła

do c.w.u.

7735500581 Bosch Compress 5000 DW CS4000DW 250-1 FI

300

Bosch

Pompy ciepła

do c.w.u.

7735501467 Bosch Compress 5000 DW CS4000DW 200-1 CFI

300

Bosch

Rekuperacja

7738111197 Bosch Vent 5000 HR 140 W

400

Bosch

Rekuperacja

7738111198 Bosch Vent 5000 HR 230 W

400

Bosch

Rekuperacja

7738111199 Bosch Vent 5000 HR 350 W

400

Bosch

Rekuperacja

7738112926 Bosch Vent 4000 CC V4000CC 100

400

Bosch

Rekuperacja

7738112927 Bosch Vent 4000 CC V4000CC 100 B

400

Bosch

Rekuperacja

7738112800 Bosch Vent 4000 CC V4000CC 100 S

400

Bosch

Rekuperacja

7738112801 Bosch Vent 4000 CC V4000CC 100 BS

400

Bosch

Kolektory słoneczne

pakiety

8734100537 2 x Comfort 5000

600

Bosch

Kolektory słoneczne

pakiety

8734100538 3 x Comfort 5000

600

Bosch

Kolektory słoneczne

pakiety

8734100539 2 x Comfort 5000 Plus

600

Bosch

Kolektory słoneczne

pakiety

8734100540 3 x Comfort 5000 Plus

600

Bosch

Kolektory słoneczne

pakiety

8734100541 2 x Excellence 7000

600

Bosch

Kolektory słoneczne

pakiety

8734100542 3 x Excellence 7000

600

Bosch

Kolektory słoneczne

pakiety

8734100543 2 x Excellence 7000 Plus

600

Bosch

Kolektory słoneczne

pakiety

8734100544 3 x Excellence 7000 Plus

600

500

Załącznik 2 – opisy tabliczek identyfikacyjnych urządzeń

Aby zarejestrować kocioł kondensacyjny:
Należy wprowadzić numer identyfikacyjny urządzenia (numer seryjny), który znajduje się na tabliczce
identyfikacyjnej.
Aby zarejestrować pompę ciepła:
Bosch Compress 7000i AW – powietrzne pompy ciepła typu monoblok:
Należy wprowadzić numer identyfikacyjny urządzenia (numer seryjny), który znajduje się na tabliczce
identyfikacyjnej umieszczonej na jednostce zewnętrznej.
Bosch Compress 6000 LW/LWM – gruntowe pompy ciepła:
Należy wprowadzić numer identyfikacyjny urządzenia (numer seryjny), który znajduje się na tabliczce
identyfikacyjnej.
Bosch Compress 4000 / 5000 DW – powietrzne pompy ciepła do c.w.u.:
Należy wprowadzić numer identyfikacyjny urządzenia (numer seryjny), który znajduje się na tabliczce
identyfikacyjnej.
Aby zarejestrować pakiety z kolektorami słonecznymi:
Należy wprowadzić numer identyfikacyjny (seryjny) zasobnika ciepłej wody użytkowej, który znajduje się na
tabliczce identyfikacyjnej tego zasobnika występującego w pakiecie z kolektorami słonecznymi.
Dotyczy zasobników Bosch:
WS 300-5 P1 C
(7735500788)
WS 400-5 EP1 C
(7735500789)
W 400-5 KP 1 B
(8732935226)
WS 400-5 EKP 1 B
(8732935224)
Aby zarejestrować wentylację z odzyskiem ciepła (rekuperację):
Bosch Vent 4000 CC / 5000 C – wentylacje mechaniczne z odzyskiem ciepła (rekuperacja)
Należy wprowadzić numer identyfikacyjny urządzenia (numer seryjny), który znajduje się na tabliczce
identyfikacyjnej.

