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Zamawiaj produkty Bosch Rexroth online  
 

 
 

Sklep internetowy Bosch Rexroth eShop oferuje szeroki wachlarz 

rozwiązań ze wszystkich grup produktowych i jest przydatny na każdym 

etapie procesu zakupowego. Platforma sprzedażowa jest prosta w 

obsłudze, przejrzysta i kompleksowa.  

W sklepie internetowym można zamówić zarówno standardowe produkty 

katalogowe, jak również produkty konfigurowalne, które można 

skonfigurować korzystając z szeregu dostępnych konfiguratorów. Katalogi i 

konfiguratory produktów Rexroth zawierają dokumentację techniczną 

produktów oraz rysunki CAD 2D i 3D.  

 

Dobór produktów ułatwiają liczne narzędzia inżynierskie, jak np. Linear 

Motion Designer, służący do łatwego dobierania systemów prowadnic i 

mechanizmów śrubowo-tocznych czy Interactive Fluid Office (IFO), narzędzie 

zintegrowane z AutoCAD wspomagające projektantów i zawierające bazę 

komponentów wraz z rysunkami. 

 

Katalogi produktów zostały zintegrowane z koszykiem eShop umożliwiając 

wysyłanie zapytania ofertowego i/lub zamówienie towaru on-line w zależności 

od uprawnień nadanych użytkownikom. 

 

Do korzyści Rexroth eShop możemy również zaliczyć: 
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 Przyspieszona obsługa zamówień 

 Możliwość sprawdzenia bieżącej dostępności produktów bezpośrednio z 

magazynów i linii produkcyjnych w fabrykach 

 Wyświetlanie cen klienta z uwzględnieniem rabatów 

 Podgląd bieżącego stanu zamówień, zapytań ofertowych i dostaw 

 Historia wystawionych faktur 

 

Jak się zarejestrować 

 

Krok 1 Przed rozpoczęciem korzystania z platformy Bosch Rexroth eShop 

wymagane jest wypełnienie "Deklaracji dostępu i uprawnień" - aby otrzymać 

formularz, należy skontaktować się ze swoim Opiekunem Klienta 

 

Krok 2 Na podstawie wypełnionego formularza w systemie tworzone jest 

konto użytkownika 

 

Krok 3 Po otrzymaniu informacji o założeniu konta użytkownika możliwe jest 

zalogowanie się do platformy Bosch Rexroth eShop poprzez stronę 

internetową www.boschrexroth.pl/eshop 

 

 

Zapytania prosimy kierować na adres: 

eshop@boschrexroth.pl 

 

Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo i energooszczędność to cechy charakteryzujące napędy 

i sterowania firmy Bosch Rexroth, które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia każdego 

formatu. Przedsiębiorstwo posiada szerokie doświadczenie w aplikacjach mobilnych, 

maszynowych i projektowych, jak również automatyzacji przemysłu. Doświadczenie to 

wykorzystuje przy opracowywaniu innowacyjnych komponentów, indywidualnych rozwiązań 

systemowych oraz usług. Bosch Rexroth oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania z 

zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, przekładni oraz techniki przemieszczeń 

liniowych i montażu. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 80 krajach, osiągnęło w 2016 roku 

obroty w wysokości 5 mld euro przy zatrudnieniu na poziomie 29 500 pracowników. 

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 390 000 

pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2016) i wygenerowała w 2016 roku 

obrót w wysokości 73,1 mld euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility 

Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. 

Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 450 spółek zależnych i 

http://www.boschrexroth.pl/
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regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, 

Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Innowacyjna moc na całym świecie stanowi 

podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. Grupa Bosch zatrudnia 59,000 

współpracowników w zakresie badań i rozwoju w 120 miejscach na całym świecie. 

Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego w 

internecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc 

entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”. 

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl oraz http://twitter.com/BoschPresse. 

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) 275 55 00, fax: (17) 275 55 09 
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. Tyniecka 17, 52-407 Wrocław 
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24 
wroclaw@boschrexroth.pl 
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