За да проверите натрупаните точки или да
поръчате избрана награда, влезте на www.
extra-bonus.bg с вашия персонален номер

Малко допълнителна
информация.
• Валидност на точките

За да не ги забравите, просто ги запишете тук:

Точките, събрани по време на дадена година
са валидни до 31 декември на втората година,
след тази на отпускането на точките.

Вашия клиентски номер
парола

Например, всички точки натрупани през 2017
година ще бъдат валидни до 31 декември 2019.
Ще бъдете информирани навреме, ако
точките са на път да станат невалидни.
• Възползвайте се от нашите промоции

Повече подробности относно програмата за
лоялност можете видите в нашите Общи
условия на www.extra-bonus.bg

На страница Промоции редовно ще намирате
специални акции и други предимства на
програмата. Възползвайте се по този начин и
събирайте повече eXtra точки!

• Защита на личните данни
Защитата на лични данни по време на
обработката на Вашите данни на потребител,
както и гарантирането на защита на цялата Ви
бизнес информация, представлява приоритет
за нас, който взимаме предвид в съвместното
си сътрудничество. Обработваме Вашите
данни на потребител, събрани при
регистрация на нашата интернет страница,
запазвайки конфиденциалността и
уважавайки свързаните с това изисквания.
• Условия за участие
Програмата за лоялност eXtra е създадена, за
да възнагради лоялността на автосервизите и
магазините за авточасти, регистрирани като
български юридически лица и със седалище
в България. Те трябва да закупят авточасти
Bosch от дистрибуторите, които са част от
тази програма и за които се дават
точки.Само законният
представител на дружеството може

Имате въпроси?

да запише фирмата като участник.
Участието в програмата eXtra е

Свържете се с Центъра за обслужване на
клиенти чрез имейл или по телефона:
info@extra-bonus.bg
+359 2 962 46 02
от 09:00 ч. до 18:00 ч. от понеделник до петък
(На цената на един обикновен разговор
според тарифния Ви план.)

www.extra-bonus.bg

безплатно.

Extra
джобен помощник.

1

Регистрация

2

Купувайте авточасти
Bosch и събирайте
eXtra точки

3

Статус на поръчките.

4

Обърнете точките
си в награди

Може да се регистрирате лесно и бързо на

След като се регистрирате, за всяка покупка на

Можете да следите броя на точките във

Търсене на награди

страница Регистрация на www.extra-bonus.bg.

избрани продукти Bosch от участващи

Вашия профил на www.extra-bonus.bg.

До онлайн магазина за награди достигате с помощта

Всички сервизи и магазини за авточасти със

дистрибутори ще получавате точки към Вашия

Актуалният статус на точките е показан в

на бутона от лентата с менюто Награди. Кликнете

седалище в България могат да се регистрират

профил в eXtra. Можете да събирате допълнителни

горната дясна част.

върху този бутон, за да изберете категория с

безплатно. След успешното приключване на

точки, като се възползвате от нашите промоции.

награди, или поставете курсора върху бутона и

регистрацията, на имейла посочен от Вас, ще

изберете директно категория.

получите линк за потвърждение, за да
активирате Вашия профил в eXtra.

Избор на награда/добавяне в кошницата
Поръчайте избраната награда,

Получавате 10 точки за
всеки 250 лв. покупки.

кликнете на Добави в
кошницата, под описанието.
Или продължете да събирате
точки за по-голяма награда.

Забравили сте паролата си?

Участващи продукти

Актуално

Доставка на наградите

Кликнете върху Забравена парола на началната

Bosch продуктите, за които получавате точки

На страница Промоции редовно ще намирате

Въз основа на стойността, представена в

страница. След това въведете имейл адреса, който

в програмата за лоялност eXtra ще намерите

специални акции и други предимства на

точки, изберете желаната награда, поръчайте

сте използвали при регистрацията си.

на www.extra-bonus.bg

програмата. Възползвайте се по този начин и

я и ще Ви я изпратим в срок от 14 дни

събирайте повече eXtra точки!

директно на посочения адрес за доставка.

Ще ви бъде изпратен имейл с линк. След като
кликнете върху линка, ще се отвори допълнителна
страница, в рамките на която, можете да зададете
новата си парола.

