
Érvényes 2020 június 8.-tól
Partnerprogram:  SZERSZÁMOK 

Basic Az eladó státuszának teljesítése, min. belépési rendelés összege 150 000 Ft.
Semmi további raktározási követelmény, a legalacsonyabb árengedmény. 25 %

Silver
Az üzletben, vitrinekben kiállított szerszámok, min. 350 000 Ft értékben.
Szerszámok és márkák bemutatása a honlapon.
Előrelátható éves forgalom, min. 1 300 000 Ft.

30 %

Gold
Az üzletben, vitrinekben kiállított szerszámok, min. 650 000 Ft értékben.
Szerszámok és márkák bemutatása a honlapon.
Előrelátható éves forgalom, min. 3 900 000 Ft.

35 %

Platinum
Az üzletben, vitrinekben kiállított szerszámok, min. 1 300 000 Ft értékben.
Szerszámok és márkák bemutatása a honlapon.
Előrelátható éves forgalom, min. 6 500 000 Ft.

40 %

Az ügyfélprogram feltételei:
A maximális engedmény

www.igmtools.hu
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Fizetési 
feltételek:

Számla fizetési határideje a boltban történő megrendelések vagy az ügyfelek 
részére történő közvetlen kézbesítés (Drop-Ship rendelések).

előre/
14 nap 14 nap 21 nap 30 nap

Csomag
szállítás
30 kg- og

Rendelés teljes értéke 70 000 Ft alatt, szállítási költséget számítunk fel. 1 800 Ft 1 800 Ft 1 800 Ft 1 800 Ft

Rendelés teljes értéke 70 000 Ft fölött. Ingyenes Ingyenes Ingyenes Ingyenes

Mini-raklapos 
szállítás 
30-50 kg:

Rendelés teljes értéke 300 000 Ft alatt, szállítási költséget számítunk fel. 4 000 Ft 4 000 Ft 4 000 Ft 4 000 Ft

Rendelés teljes értéke 300 000 Ft fölött. Ingyenes Ingyenes Ingyenes Ingyenes

Raklapos
szállítás:

Rendelés teljes értéke 600 000 Ft szállítási költséget számítunk fel. 6 500 Ft 6 500 Ft 6 500 Ft 6 500 Ft

Rendelés teljes értéke 600 000 Ft fölött. Ingyenes Ingyenes Ingyenes Ingyenes

Szállítás és a 
szállítás során 
keletkezett 
sérülés:

Az IGM oldja teljes mértékben a szállításból eredő károkat. 
Amennyiben a termék sérülten érkezik, utasítsa el annak átvételét vagy vegye át 
feltétellel. Bizonyosodjon meg arról, hogy a szállítólevelen szerepelnek a sérülésre 
vonatkozó megjegyzések. Küldje a szállítólevél másolatát és képeket az IGM üzleti 
részének e-mail címére.
A szállítási feltételek Magyarország területére vonatkoznak. Kivételek érvényesek.

Igen Igen Igen Igen

Basic Silver Gold Platinum
Fizetési és szállítási feltételek:

Basic Silver Gold Platinum

Az árképzés 
szerkezete:

Az alap a Listaár vagy érvényben lévő Akciós ár ÁFA nélkül. Igen Igen Igen Igen

Kedvezmények a szerszámokra, felszerelésekre és tartozékokra max. 25 % max. 30 % max. 35 % max. 40 %

Árengedmények asztalos- és hordozható gépekre (ST, STI, STE csoport).  
Amennyiben érdekelt a gépek aktív forgalmazásában jutányos áron, kérje Partner 
programunkat gépekre.

max. 15 % max. 15 % max. 15 % max. 15 %

Árak és kedvezmények:

Magyarország

Fachmann

árak ÁFA nélkül



Támogatás: Műszaki és értékesítési támogatás (tel., e-mail, személyes) munkanapokon: 7.30- 17.00. Igen Igen Igen Igen

Marketing 
program:

A termékek országos online reklámozása a Google-on és partnereik oldalain, a 
Facebookon és a YouTube-on. Igen Igen Igen Igen

A vállalat ábrázolása az IGM honlapján lévő térképen. Csak akkor, ha teljesítve 
van a ”honlapon való ábrázolás” feltétele. Nem Igen Igen Igen

Rendszeres havi akciók csökkentett beszerzési árakra, a jutányos vásárlás érvényes a 
partnerek számára is. Igen Igen Igen Igen

B2B internetes ügyfélportál. Igen Igen Igen Igen

Általános katalógus nyomtatott és PDF formában. Ingyenes Ingyenes Ingyenes Ingyenes

Márka katalógusok nyomtatott és PDF formában. Ingyenes Ingyenes Ingyenes Ingyenes

A termékek egyszerű importja a partner weboldalára (XML feed - strukturált adatok). Igen Igen Igen Igen

Aktuális raktárkészletek (elérhetőségi XML feed). Igen Igen Igen Igen

Nyomtatott képek, termék leírások, használati utasítások. Igen Igen Igen Igen

Bannerek, plakátok személyre szabott szerkesztése. Nem Igen Igen Igen

Garancia:
Az összes szerszámra a végfelhasználónak 2 év garancia van adva az eladás 
napjától. Vállalkozónak történő eladás esetén a garancia 12 hónapig érvényes. 
Részletes információk és kivételek a honlapon/ Garanciális feltételek

Igen Igen Igen Igen

Értékesítési támogatás:
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Megjegyzés:
• Az IGM elő írja a termékek helyes árazását, jelölését és leírását a márkanévvel és névvel a partner weboldalán és üzleteiben.
• Különleges engedmények biztosításához az áruházban történő bemutatást és az értékesítési rendezvényeket fényképek küldésével kell dokumentálni.

www.igmtools.hu

Fachmann

Basic Silver Gold Platinum

1. Bemutató az 
üzletben:

A program feltételeinek megfelelően, szerszámokat vagy berendezéseket raktároz 
az üzletben 325 000 Ft / 650 000 Ft / 1 300 000 Ft összegben, a partner 1x a naptári 
éven belül kedvezményes engedményt alkalmazhat értékesítési állvány vagy doboz 
felszerelésére, és ezzel egyidejűleg meghosszabbított futamidőt alkalmazhat ezekre az 
árukra 90 napig.

Nem

+5 % +8 % +8 %

maximális
an 90 
nap.

maximális
an 90 
nap.

maximális
an 90 
nap.

2. Mennyiség 
kedvezmény:

Ha legalább 10 db. azonos terméket vásárol, azon terméken kívül, amelyre darab 
kedvezmény van alkalmazva, az ügyfél 5 % mennyiségi kedvezménnyel vásárolhat 
az árengedmény keretén felül.
Az engedmény felhasználható arra, hogy jobb árat biztosítson az ügyfélnek, vagy 
saját termékkészleteket vagy saját akciókat végezzen.
A mennyiségi kedvezményt rendeléskor vagy ajánlatkéréskor kell jelezni!

Nem + 5% + 5% + 5%

3. IGM akciók:

Az év folyamán az IGM a végfelhasználók számára speciális internetes ajánlatokat 
tesz közzé a kiválasztott eszközökre, gépekre és felszerelésekre. A promóciók 
keretében a partnerek megrendeléseket tehetnek a promóció érvényességi ideje 
alatt, és további kedvezményeket kaphatnak, amelyet az ügyfeleknek nyújthatnak. 
Vagyis, az árengedményhez ugyanaz az akciós kedvezmény van biztosítva, 
mint az ügyfélnek.

Igen Igen Igen Igen

Speciális propramok és kedvezmények szerszámokra és tarkozékokra:
Basic Silver Gold Platinum

Magyarország


