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Szybka dostawa produktów, których potrzebujesz  
Program GoTo Europe firmy Bosch Rexroth 

 

Program GoTo umożliwia szybką dostawę wybranych produktów firmy Bosch Rexroth  

W warunkach globalnej konkurencji liczy się każdy dzień. Szybki czas 

reakcji jest czynnikiem decydującym o sukcesie na rynku. Niezawodna i 

szybka dostawa komponentów maszyn odgrywa istotną rolę, 

szczególnie w przypadku produkcji jednostkowej i specjalnej oraz 

awarii. Program GoTo firmy Bosch Rexroth to uproszczony proces 

realizacji zamówienia i terminowa dostawa najpopularniejszych 

produktów Rexroth reprezentujących wszystkie nasze technologie. 

Najpopularniejsze wybrane produkty Rexroth z zakresu hydrauliki, napędów 

elektrycznych i sterowań oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu 

możesz teraz otrzymać w ekspresowym terminie. Dostawy realizujemy na 

terenie całej Europy przy uwzględnieniu ograniczonej ilości zamówionych 

sztuk danego produktu z zachowaniem uproszczonych procedur. Z naszą 

pomocą możesz realizować swoje programy, optymalizując przy tym 

terminowość i efektywność procesów. 

Program GoTo obejmuje asortyment naszych najpopularniejszych produktów 

oraz umożliwia szybki proces realizacji zamówienia. Zamówione produkty 

docierają do Ciebie w odpowiednim czasie, co pozwala szybko reagować na 

potrzeby rynku oraz klientów. 

Dzięki programowi GoTo zyskujesz łatwiejszy dostęp do informacji 

produktowych, szybką realizację zamówienia i krótsze terminy dostaw. 
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Wszystko to umożliwia zwiększenie efektywności Twoich procesów 

rynkowych. 

Kompletną ofertę produktów objętych programem GoTo można znaleźć w 

katalogach elektroniczych dostępnych na stronie internetowej. Tam 

znajdziesz również dodatkowe informacje na temat wybranego produktu, 

dane techniczne oraz informacje o sposobie zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl/goto 

Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod 

marką Rexroth firma oferuje ponad 500.000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące 

napędy, sterowania i regulacje. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach do maszyn 

samojezdnych i przemysłowych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje 

komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch 

osiągnęło w roku 2014  przychody w wysokości około 5,6 mld euro. 

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl oraz 

https://www.facebook.com/BoschRexrothPolska 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Według wstępnych 

danych, w roku 2014 około 360 000 pracowników Boscha wygenerowało obrót w wysokości 

48,9 mld euro (uwaga: w związku ze zmianami przepisów prawnych dotyczących konsolidacji, 

dane za rok 2014 mogą być tylko w pewnym stopniu porównywane z danymi za rok 2013). 

Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Techniki Motoryzacyjnej, Techniki 

Przemysłowej, Dóbr Użytkowych oraz Energetyki i Technicznego Wyposażenia Budynków. 

Jak zamówić produkt GoTo 

 

1. Wybór produktu 
Aby znaleźć potrzebne produkty skorzystaj z katalogów elektronicznych dostępnych 
na stronie internetowej. 
2. Przegląd danych o produkcie 
Wejdź na stronę internetową programu GoTo www.boschrexroth.pl/goto. Strona 
zapewnia łatwy dostęp do szczegółowych informacji o produktach m.in.: kart 
katalogowych, numerów części specyfikacji technicznych. 
3. Zamawianie produktu 
Aby wysłać zapytanie lub złożyć zamówienie należy zwrócić się bezpośrednio do 
firmy Bosch Rexroth lub jednego z jej partnerów handlowych. 

http://www.boschrexroth.pl/
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Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 440 spółek zależnych i 

regionalnych w ok. 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów 

serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć 

sprzedaży na całym świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 

2014 Bosch zgłosił ponad 4.600 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch 

poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne, a jednocześnie 

fascynujące rozwiązania, dzięki którym na całym świecie technologia jest „bliżej nas”. 

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółki: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch 

Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział 

firmy Bosch wynosi 50 proc. 

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl 

Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Tomasz Domaszczyński 

Tel.: +48 22 738 18 50 

Fax: +48 22 758 87 35 

E-Mail: tomasz.domaszczynski@boschrexroth.pl 

www.boschrexroth.pl 

 

Bosch Rexroth Sp. z o.o. Centrala: 
ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa 
Tel.: (22) 738 18 00, Fax: (22) 758 87 35 
info@boschrexroth.pl 
www.boschrexroth.pl 
Biura Regionalne: 
Gdańsk: ul. Galaktyczna 32, 80-299 Gdańsk 
tel.: (58) 520 89 90, fax: (58) 552 54 75 
gdansk@boschrexroth.pl 
Katowice: ul. Wiejska 46, 41-253 Czeladź 
tel.: (32) 363 51 00, fax: (32) 363 51 01 
katowice@boschrexroth.pl 
Poznań: ul. Krucza 6, 62-080 Tarnowo Podgórne 
tel.: (61) 816 77 60,  fax: (61) 816 77 64 
poznan@boschrexroth.pl 
Rzeszów: ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów 
tel.: (17) 865 86 07, fax: (17) 865 87 70 
rzeszow@boschrexroth.pl 
Szczecin: ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin 
tel.: (91) 483 67 82, fax: (91) 435 89 77 
szczecin@boschrexroth.pl 
Wrocław: ul. J. Wymysłowskiego 3, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska 
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tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24 
wroclaw@boschrexroth.pl 

 

 


