
Systemy grzewcze  

przyszłości.

Portal dla Partnerów Buderus

Obsługa portalu

Więcej informacji oraz regulamin na

www.buderus-portal.pl



Jedno logowanie, wszystko pod ręką!

Portal dla Partnerów Buderus to dostęp do wszystkich 

oferowanych narzędzi online dla Profesjonalistów.

Wystarczy, że raz założysz konto Bosch ID i utworzysz swoje hasło. 

Jeśli jeszcze nie masz konta Bosch ID, zostanie ono Tobie nadane 

podczas pierwszego logowania.

Logując się do Bosch ID uzyskujesz dostęp 

do wszystkich oferowanych przez nas aplikacji. 

Portal ma prostą i klarowną strukturę, dzięki 

czemu nawigacja w nim jest zwyczajnie intuicyjna.

Wszystko co potrzebne na jednym ekranie: 

narzędzia doborowe, dokumentacja techniczna, 

materiały marketingowe i wiele więcej.

Jednym kliknięciem zyskujesz bezpośredni 

dostęp do wielu narzędzi online, które 

znacznie ułatwią Twoją codzienną pracę!
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Najważniejsze korzyści 
Portalu dla Partnerów Buderus:
• jedno logowanie, nie musisz już pamiętać kilku loginów i haseł, dodatkowo nasz system będzie 

 rozpoznawał Twoje urządzenie i pamiętał Cię (o ile tylko tego zechcesz),

• dostęp do narzędzi online dla autoryzowanych profesjonalistów, które znacznie ułatwią Twoją 

 codzienną pracę,

• wszystko na jednym ekranie (m.in. narzędzia doborowe, dokumentacja techniczna, skróty do aplikacji, 

 materiały marketingowe),

• klarowna struktura Portalu, intuicyjna nawigacja.

www.buderus-portal.pl
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Rejestracja do Portalu

Tworzenie konta Bosch ID na Portalu dla Partnerów Buderus

Warunkiem dostępu do Portalu dla Partnerów Buderus jest login i hasło „Bosch ID”. Tworzy się je tylko przy pierwszej 

rejestracji i jest to czynność jednorazowa.

Jeżeli masz już konto „Bosch ID” przejdź do rozdziału „Logowanie do Portalu dla Partnerow Bosch Buderus”.

Jeżeli jeszcze nigdy nie logowałeś się za pomocą Bosch ID, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

Wejdź na stronę www.buderus-portal.pl

Wybierz język polski i określ swoje ustawienia prywatności w zakresie marketingowych plików cookie. 

Jeżeli wyrażasz zgodę, kliknij „Zgoda na wykorzystywanie marketingowych plików cookie”.
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Pojawia się poniższy ekran:

Kliknij „Zaloguj się”.

Kliknij „Nie masz konta?”
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Wprowadź swój login = adres e-mail i utwórz hasło Bosch ID.

Wyświetla się poniższy ekran:

Hasło musi składać się z co najmniej 10 znaków, w tym co najmniej 1 dużej litery, 1 cyfry i 1 znaku specjalnego. 

W haśle rozróżniana jest wielkość liter. Hasło należy wpisać dwukrotnie.

Zapoznaj się z regulaminem, zaakceptuj go a następnie kliknij „Zarejestruj się”.
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Wyświetla się ekran logowania na Portalu dla Partnerów Buderus:

Po rejestracji na adres e-mail użyty podczas rejestracji otrzymasz wiadomość e-mail do aktywacji konta.

W otrzymanej wiadomości e-mail kliknij „Aktywuj konto”.

Kliknij „Dalej”.
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Aktywacja konta fi rmy na Portalu dla Partnerów Buderus 

Krok 1

Wejdź na stronę www.buderus-portal.pl

Kliknij „Zaloguj się”.

Aktywacja konta fi rmy na Portalu 
dla Partnerów Buderus 

Zaloguj się przy użyciu loginu i hasła Bosch ID*. Kliknij „Zaloguj się”.

* Jeśli nie posiadasz Bosch ID, przejdź do rozdziału „Tworzenie konta Bosch ID na Portalu dla Partnerów Buderus”.
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Krok 2

Wypełnij wymagane pola i kliknij „Utwórz profil”.

Przy pierwszym logowaniu zapoznaj się z Regulaminem Portalu dla Partnerów Buderus oraz z Polityką prywatności 

i zaakceptuj je.
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Krok 3

Zarejestruj swoją firmę na Portalu dla Partnerów Buderus.

Kliknij „Zarejestruj firmę”:

Uzupełnij wymagane pola i kliknij „Zarejestruj”.
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Wyświetli się poniższy ekran:

Po otrzymaniu e-maila wejdź na www.buderus-portal.pl i zaloguj się.

Jak tylko rejestracja zostanie zakończona pomyślnie otrzymasz e-mail o poniższej treści:

Otrzymasz e-mail o poniższej treści:
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Krok 4

Podaj dane firmy (w polu „Numer klienta = Numer NIP” - numer NIP firmy, w polu „Kod pocztowy” - kod pocztowy firmy). 

Kliknij „Sprawdź dane”.

Pojawia się poniższy ekran:

Na Twój adres e-mail zostanie wysłany e-mail aktywacyjny. Kliknij „Aktywuj konto firmowe”:
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Zaloguj się przy użyciu loginu i hasła Bosch ID*. Kliknij „Zaloguj się”.

* Jeśli nie posiadasz Bosch ID, przejdź do rozdziału „Tworzenie konta Bosch ID na Portalu dla Partnerów Buderus”.

Ustawianie danych fi rmy na Portalu 
dla Partnerów Buderus

Wejdź na stronę www.buderus-portal.pl

Kliknij „Zaloguj się”.
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Wybierz zakres działalności firmy (kategorie urządzeń, które sprzedajesz):

Kliknij „Konto“ a następnie „Profil firmy“.
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Ustaw obszar działalności (geograficzny promień działania firmy od podanego adresu jej siedziby).

Dodawanie Pracownika 
do konta fi rmy

Właściciel firmy może dodawać nowych Pracowników i przypisać im uprawnienia na Portalu.

Na stronie głównej kliknij „Konto” w prawym górnym rogu strony a następnie kliknij „Profil firmy”.
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W sekcji „Zaproszenia” wpisz adres e-mail Pracownika, którego chcesz zaprosić a następnie kliknij „Zaproś”.



 17

Na adres e-mail Pracownika zostanie wysłany poniższy e-mail.

Pracownik klika „Zaakceptuj zaproszenie”:

Pracownik zostaje przekierowany na poniższą stronę:
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Pracownik zostaje poproszony o utworzenie konta Bosch ID (instrukcja w rozdziale „Tworzenie konta Bosch ID na 
Portalu dla Partnerów Buderus”).

Zaloguj się przy użyciu loginu i hasła Bosch ID*. Kliknij „Zaloguj się”.

Po utworzeniu konta Bosch ID Pracownik wchodzi na stronę www.buderus-portal.pl 
i loguje się przy użyciu swojego loginu i hasła Bosch ID*. Klika „Zaloguj się”.

Wyświetla się poniższy ekran. Pracownik klika „Zaakceptuj zaproszenie”.
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Pracownik tworzy swój profil na koncie firmy wypełniając obowiązkowe pola oznaczone „*”. 

Klika „Utwórz profil”.

Pracownik podaje dane firmy (w polu „Numer klienta = Numer NIP” - numer NIP firmy, w polu „Kod pocztowy” 

- kod pocztowy firmy). Klika „Sprawdź dane”.



P
o

d
a
n
e
 w

 u
lo

tc
e
 i
n
fo

rm
a
c
je

 n
ie

 s
ta

n
o

w
ią

 o
fe

rt
y
 w

 r
o

z
u
m

ie
n
iu

 K
o

d
e
k
s
u
 C

y
w

iln
e
g

o
 i
 m

o
g

ą
 r

ó
ż
n
ić

 s
ię

 o
d

 r
z
e
c
z
y
w

is
ty

c
h
 p

a
ra

m
e
tr

ó
w

 u
rz

ą
d

z
e
ń

.

Systemy grzewcze 

przyszłości.

Robert Bosch Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 105

02-231 Warszawa

Infolinia Buderus 801 777 801

www.buderus.pl
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Oddział kod pocztowy miasto ulica telefon e-mail:

Buderus Katowice 41-253 Czeladź Wiejska 46 +48 32 295 04 00 katowice@buderus.pl

Buderus Poznań 62-080 Tarnowo Podgórne Krucza 6 +48 61 816 71 00 poznan@buderus.pl

Buderus Warszawa 02-230 Warszawa Jutrzenki 102/104 +48 22 57 801 20 warszawa@buderus.pl

Buderus Gdańsk 80-299 Gdańsk Galaktyczna 32 +48 58 340 15 00 gdansk@buderus.pl

Buderus Lublin 20-447 Lublin Diamentowa 4a +48 81 441 59 41 lublin@buderus.pl

Buderus Łódź 94-104 Łódź Obywatelska 102/104 +48 42 648 87 60 lodz@buderus.pl

Buderus Rzeszów 35-016 Rzeszów +48 17 863 51 50 rzeszow@buderus.pl

Buderus Szczecin 70-772 Szczecin Bagienna 6 +48 91 432 51 14 szczecin@buderus.pl


