
Platný od 8. júna 2020
PROGRAM PRE PARTNEROV:  NÁSTROJE 

Basic Splnenie statusu predajcu, min. vstupná objednávka 400 €.  
Žiadne ďalšie požiadavky na skladovosť na predajni, najnižšie rabaty. 25 %

Silver
Vystavenie nástrojov na predajni v predajnom boxe v hodnote min. 1 000 €.
Prezentácia nástrojov a značky na webe.
Predpokladaný ročný obrat min. 4 000 €.

30 %

Gold
Vystavenie nástrojov na predajni v predajnom boxe v hodnote min. 2 000 €. 
Prezentácia nástrojov a značky na webe.
Predpokladaný ročný obrat min. 12 000 €.

35 %

Platinum
Vystavenie nástrojov na predajni v predajnom boxe v hodnote min. 4 000 €. 
Prezentácia nástrojov a značky na webe.
Predpokladaný ročný obrat min. 20 000 €.

40 %

Požiadavky pre jednotlivé stupne partnerského programu:
Maximálna výška rabatu
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str. 1/2

Platobné 
podmienky:

Splatnosť faktúry pre objednávky na predajňu alebo priamy závoz k zákazníkovi 
(Drop-Ship objednávky).

vopred/ 
14 dní 14 dní 21 dní 30 dní

Balíková
doprava 
do 30 kg:

Objednávky do celkovej hodnoty 200 € sú dopravované s poplatkom. 4,08 € 4,08 € 4,08 € 4,08 €

Objednávky nad celkovú hodnotu 200 €. Zadarmo Zadarmo Zadarmo Zadarmo

Mini-paletová 
doprava  
30-50 kg:

Objednávky do celkovej hodnoty 900 € sú dopravované s poplatkom. 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 €

Objednávky nad celkovú hodnotu 900 €. Zadarmo Zadarmo Zadarmo Zadarmo

Paletová 
doprava 
nad 50 kg:

Objednávky do celkovej hodnoty 2 000 € sú dopravované s poplatkom. 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 €

Objednávky nad celkovú hodnotu 2 000 €. Zadarmo Zadarmo Zadarmo Zadarmo

Doprava a 
poškodenie 
behom 
dopravy:

IGM rieši všetky škody spôsobené prepravou.
Ak príde produkt poškodený, zásielku odmietnite alebo prijmite s výhradou. Uistite 
sa, že sú na prepravnom liste vaše poznámky ohľadom poškodenia. Pošlite kópiu 
listu a fotografie na e-mail obchodného oddelenia IGM.
Prepravné podmienky sa vzťahujú len na území SR. Platí niektoré výnimky.

Ano Ano Ano Ano

Basic Silver Gold Platinum
Platobné a prepravné podmienky:

ceny sú bez DPH

Basic Silver Gold Platinum

Štruktúra 
vytvárania 
cien:

Základom je Cenníková cena alebo platná Akčná cena bez DPH. Áno Áno Áno Áno

Rabat nástroja, prípravky a príslušenstvo. až 25 % až 30 % až 35 % až 40 %

Rabaty na stolárske a prenosné stroje (skupina ST, STI, STE).  
Pokiaľ máte záujem aktívne predávať stroje s výhodnejším rabatom, vyžiadajte si 
Partnerský program pre stroje.

až 15 % až 15 % až 15 % až 15 %

Ceny a rabaty:

Fachmann

Slovensko



Podpora: Technická a predajná podpora (tel., e-mail, osobne) v pracovné dni 7:30 - 17:00. Áno Áno Áno Áno

Marketingový 
program:

Celoplošná internetová reklama produktov na Google, Zoznam a ich partnerských 
weboch, Heureka, Facebook a YouTube. Áno Áno Áno Áno

Uvedenie firmy v mape obchodných partnerov na webe IGM. Iba ak je splnená 
podmienka “prezentácie na webe“. Nie Áno Áno Áno

Pravidelné mesačné akcie za znížené nákupné ceny, zvýhodnené nákupy platia aj 
pre partnerov. Áno Áno Áno Áno

B2B webový portál pre partnerov. Áno Áno Áno Áno

Generálne katalógy v tlačenej a PDF forme. Zadarmo Zadarmo Zadarmo Zadarmo

Brandové katalógy v tlačenej a PDF forme. Zadarmo Zadarmo Zadarmo Zadarmo

Ľahký import produktov na Váš e-shop (XML feed - štruktúrované dáta). Áno Áno Áno Áno

Aktuálne stavy zásob (dostupnostný XML feed). Áno Áno Áno Áno

Tlačené fotografie produktov, popisy, návody. Áno Áno Áno Áno

Individuálne grafické spracovanie banerov, pútačov a pod. Nie Áno Áno Áno

Záruka:
Na všetky nástroje sa vzťahuje 2-ročná záruka od dátumu predaja konečnému 
užívateľovi-spotrebiteľovi. Pri predaji podnikateľovi platí záruka 12 mesiacov. 
Podrobné informácie a výnimky nájdete na webe / Záručné podmienky.

Áno Áno Áno Áno

Podpora predaja:

1. Prezentácia 
na predajni:

Pri naskladnení nástrojov alebo prípravkov na predajňu v hodnote 
1 000 € / 2 000 € / 4 000 € podľa podmienok programu, môže partner 1x za 
kalendárny rok využiť zvýhodnený rabat na vybavenie predajného stojanu alebo 
boxu a zároveň môže využiť predĺženú splatnosť na tento tovar až 90 dní. 

Nie

+5 % +8 % +8 %

90 dní 90 dní 90 dní

2. Množstevné   
zľavy:

Pri nákupe aspoň 10 ks rovnakej položky, okrem tovaru u ktorého je aplikovaná kusová 
zľava, môže partner nakúpiť tovar s množstevnou zľavou 5 % nad rámec rabatu.
Zľavu je možné využiť pre poskytnutie výhodnejšej ceny zákazníkovi alebo pre 
vytvorenie vlastných setov produktov alebo vlastných akcií.
Množstevnú zľavu je treba vyžiadať pri objednávke alebo dopyte!

Nie + 5% + 5% + 5%

3. Akcie IGM:

IGM zverejňuje v priebehu roka akčné internetové ponuky na vybrané nástroje, 
stroje a prípravky pre koncových zákazníkov. V rámci týchto akcií môžu partneri 
zadávať objednávky behom platnosti akcie a získať tak ďalšiu zľavu, ktorú môžu 
poskytnúť zákazníkovi. Tzn. k rabatu je ešte poskytovaná rovnaká akčná zľava 
ako zákazníkovi.

Áno Áno Áno Áno

Špeciálne programy a zľavy pre nástroje a prípravky:
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Poznámky:
• IGM požaduje správne nacenenie produktov, značenie a opis produktov so značkou a názvom na webe partnera a jeho predajniach. 
• Pre poskytnutie špeciálnych zliav je vyžadované zdokumentovanie prezentácie na predajni a predajných akcií zaslaním fotiek.

www.igm.sk

Fachmann

Basic Silver Gold Platinum

Basic Silver Gold Platinum

Slovensko


