
Platný od 8. června 2020
PROGRAM PRO PARTNERY:  STROJE 

Basic Splnění statusu prodejce, minimální vstupní objednávka 10 000 Kč.  
Žádné další požadavky na skladovost na prodejně, nejnižší rabaty. 15 %

Gold+

Vystavení alespoň 2 strojů skupiny ST nebo STE na prodejně.
Prezentace značky a propagačních materiálů  na prodejně. 
Prezentace strojů a značky na webu.
Předpokládaný roční obrat minimálně 250 000 Kč.

20 %

Platinum+
Vystavení alespoň 3 strojů skupiny ST na prodejně.
Prezentace značky a propagačních materiálů  na prodejně. 
Prezentace strojů a značky na webu.
Předpokládaný roční obrat minimálně 500 000 Kč.

23 %

Požadavky pro jednotlivé stupně partnerského programu:
Maximální výše rabatu

www.igm.cz
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Platební 
podmínky:

Splatnost faktury pro objednávky na prodejnu nebo přímý závoz k zákazníkovi 
(Drop-Ship objednávky).

předem/ 
14 dní 21 dní 30 dní

Balíková
doprava do 30 kg:

Objednávky do celkové hodnoty 6 000 Kč jsou dopravovány s poplatkem. 74 Kč 74 Kč 74 Kč

Objednávky nad celkovou hodnotu 6 000 Kč. Zdarma Zdarma Zdarma

Mini-paletová 
doprava 30-50 kg:

Objednávky do celkové hodnoty 25 000 Kč jsou dopravovány s poplatkem. 250 Kč 250 Kč 250 Kč

Objednávky nad celkovou hodnotu 25 000 Kč. Zdarma Zdarma Zdarma

Paletová doprava 
nad 50 kg:

Objednávky do celkové hodnoty 50 000 Kč jsou dopravovány s poplatkem. 500 Kč 500 Kč 500 Kč

Objednávky nad celkovou hodnotu 50 000 Kč. Zdarma Zdarma Zdarma

Doprava a 
poškození během 
dopravy:

IGM řeší veškeré škody způsobené přepravou.  
Pokud přijde produkt poškozen, zásilku odmítněte nebo přijměte s výhradou. Ujistěte 
se, že jsou na přepravním listu vaše poznámky ohledně poškození. Pošlete kopii listu a 
fotografie na e-mail obchodního oddělení IGM.  
Přepravní podmínky se vztahují pouze na území ČR. Platí některé výjimky.

Ano Ano Ano

Basic Gold+ Platinum+
Platební a přepravní podmínky:

ceny jsou bez DPH

Basic Gold+ Platinum+

Vytváření cen: Základem je Ceníková cena nebo platná Akční cena bez DPH. Ano Ano Ano

Rabaty:
Rabaty na truhlářské a přenosné stroje (skupina ST, STE). 15 % 20 % 23 %

Rabaty na ostatní, průmyslové a speciální stroje (skupina STI). 12 % 15 % 18 %

Další zvýhodnění:
Rabaty na elektronářadí (skupina EL). 15 % 25 % 28 %

Rabaty na nástroje a příslušenství. až 25 % až 35 % až 40 %

Ceny a rabaty:

Česká republika



Podpora: Technická a prodejní podpora (tel., e-mail, osobně) v pracovní dny 7:30 - 17:00. Ano Ano Ano

Marketingový 
program:

Celoplošná internetová reklama produktů na Google, Seznam a jejich partnerských 
webech, Heureka, Facebook a YouTube. Ano Ano Ano

Uvedení firmy v mapě obchodních partnerů na webu IGM. Pouze pokud je splněna 
podmínka “prezentace na webu“. Ne Ano Ano

Pravidelné měsíční akce za snížené nákupní ceny, zvýhodněné nákupy platí i pro 
partnery. Ano Ano Ano

B2B webový portál pro partnery. Ano Ano Ano

Generální katalogy v tištěné a PDF formě. Zdarma Zdarma Zdarma

Brandové katalogy v tištěné a PDF formě. Zdarma Zdarma Zdarma

Snadný import produktů na Váš eshop (XML feed - strukturovaná data). Ano Ano Ano

Aktuální stavy zásob (dostupnostní XML feed). Ano Ano Ano

Tiskové fotografie produktů, popisy, návody. Ano Ano Ano

Individuální grafické zpracování banerů, poutačů apod. Ne Ano Ano

Záruka:
Na všechny stroje se vztahuje prodloužená 2letá záruka od data prodeje konečnému 
uživateli. Nejdéle však do 3 let od nákupu obchodního partnera. Podrobné informace a 
výjimky najdete na webu / Záruční podmínky.

Ano Ano Ano

Podpora prodeje:
Basic Gold+ Platinum+

1. Prezentace  
na prodejně:

1 x za kalendářní rok může partner objednat stroje se speciální slevou z ceníkové ceny. 
Stroje zakoupené v rámci tohoto programu jsou určeny pro vystavení či prezentaci 
na prodejně. Objednávka nesmí obsahovat více kusů strojů od jednoho modelu 
(objednacího kódu). Musí být přepravováno spolu s objednávkou nad 50 000 Kč.  
Nelze kumulovat s rabatem a uplatnit na akční a výprodejové ceny. 

Ne

30 %* 30 %*

23 %** 23 %**

2. Prodejní akce 
na prodejně:

2 x za kalendářní rok podpoří IGM 10% akci na prodejně partnera v délce maximálně 
1 týdne a to poskytnutím dodatečné 5% slevy k rabatu na všechny stroje prodané 
během této prodejní akce. Sleva bude přidána na jednu objednávku obdrženou nejdříve 
10 dní před akcí, na objednávky po dobu akce a jednu dodatečnou objednávku 
po skončení akce do 10 dní. Akce není určena pro internetový prodej.  
Nelze uplatnit na akční a výprodejové ceny.

Ne + 5% + 5%

3. Akce IGM:

IGM zveřejňuje v průběhu roku akční internetové nabídky na vybrané stroje pro 
koncové zákazníky. V rámci těchto akcí mohou partneři zadávat objednávky během 
platnosti akce a získat tak další slevu, kterou mohou poskytnout zákazníkovi.  
Tzn. k rabatu je ještě poskytována stejná akční sleva jako zákazníkovi.

Ano Ano Ano

Speciální programy a slevy pro truhlářské a přenosné stroje:
Basic Gold+ Platinum+
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   *platí pro skupinu ST, STE
   **platí pro skupinu STI

Poznámky:
• IGM požaduje správné nacenění produktů, značení a popis produktů se značkou a názvem na webu partnera a jeho prodejnách. 
• Pro poskytnutí speciálních slev je vyžadováno zdokumentování prezentace na prodejně a prodejní akce zasláním fotek. 

Česká republika
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