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Registrace 
Abyste mohli využívat všechny funkce Rexroth eShopu, je nutná 
registrace. Po úspěšné registraci a přiřazení příslušných oprávnění 
můžete: 

Vidět Vaše speciální ceny 

Zkontrolovat dostupnost k Vámi  

požadovanému dni dodání 

Vytvářet objednávky a poptávky 

Využít sledování objednávky, poptávky 

a faktury  

Zobrazit otevřené položky Vašich objednávek 

Používat funkci nákupního seznamu 
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Vstup do Rexroth eShopu 
Registrovat se do Rexroth eShopu můžete přes 
www.boschrexroth.cz/eshop 

 

 

Klikněte na odkaz 

„Nová registrace“ v 

navigačním menu vpravo 

v oblasti „Přihlášení“. 
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Proces registrace 
Odkaz Vás přepne do registračního 

formuláře 

Světle modrá pole označená  

hvězdičkou jsou povinné údaje 

Zvolte si svoje osobní heslo 

Přečte si informace o zpracování 

osobních údajů a registrační  

podmínky a potvrďte souhlas s jejich 

zněním, pokud souhlasíte 

Dokončete registraci pomocí tlačítka 

„Zaregistrovat“  
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Registrační a autorizační proces 
Po dokončení registrace obdržíte automatický eMail. 

Tento eMail obsahuje odkaz. Klikněte prosím na tento odkaz, abyste 
aktivovali Váš účet. Nyní jste zaregistrovaní, ale ještě nemáte 
příslušná oprávnění. 

 

Nyní se můžete přihlásit do Rexroth eShopu, vyhledávat produkty a 
vytvářet poptávky. Funkce jako vytváření objednávek, zobrazení 
zákaznicky specifických cen nebo sledování objednávky jsou 
dostupné až s příslušnými autorizacemi. 
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Registrační a autorizační proces 
Na základě Vaší úspěšné registrace budou Vaše data interně 
ověřeny.  

 

Pokud jsou dostupné všechny potřebné údaje, budou Vašemu 
uživateli přidělena oprávnění Vašeho Rexroth zákaznického čísla. To 
zahrnuje také Vaše zákaznicky specifické podmínky. Jakmile jsou 
Vám tyto data přiřazena, budete autorizován a dostanete zprávu do 
eMailu. Nyní můžete využívat všechny funkce Rexroth eShopu.  
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Uživatelské jméno a heslo 
Uživatelské jméno a heslo si můžete sami libovolně zvolit. Délka 
hesla by měla být mezi 8 až 20 znaky a obsahovat alespoň 2 číslice. 

 

 

Pokud je vámi zvolené uživatelské heslo již používané nebo chybí 
nějaké potřebné údaje budete o tom systémem informování. V tom 
případě doplňte potřebné údaje a klikněte znovu na „Zaregistrovat“. 

 

 

Uživatelské jméno a heslo je platné pouze pro jednu osobu a není 
dovoleno předávat jej nebo sdílet s jinými osobami. 
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Pokud jste zapomněli Vaše heslo 

a/nebo vaše uživatelské jméno, 

klikněte prosím na odkaz 

„Zapomenuté heslo“ v oblasti  

„přihlášení“ vpravo v navigačním 

menu. 

 

 

   

Zadejte Vaše křestní jméno, příjmení a Vaši eMailovou adresu. Obdržíte 
eMail s Vaším uživatelským jménem a odkazem pro vytvoření nového 
hesla.  
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Zapomenuté heslo a/nebo uživatelské jméno? 
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Podpora 

   Máte dotazy týkající se: 

                  registračního procesu? 
                  Vašich registračních údajů? 
                  funkcí eShopu? 
                  Rexroth eShopu? 

   Nebo máte nějaké návrhy? 
   Rádi vám pomůžeme s Vašimi dotazy. 

   Rexroth eShop-Administrace 
   Telefon: +420(5)48126-257 
      +420(5)48126-195 
   eMail: eshop@boschrexroth.cz 
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