Tisztelt Partnerünk!
Az őszi akció után az év hátralévő hónapjaiban tovább folytatjuk a Lindab Színakciót,
amelyet az alábbi kiírás szerinti árakon és feltételekkel biztosítunk Lindab Partnereink és Rainline
szerelőink részére!

A színakció időtartama: 2018. október 15 – december 20-ig tart.

Komplett Rainline® ereszcsatorna rendszer (csak félkör szerelvényű csatornákra):
Elite bevonattal, a következő kiemelt Lindab színekben:
434 – barna, 742 – téglavörös, 087 – sötétszürke, 758 – sötét bordó, 015 – fekete
Magestic – natúr
Lindab Rainline®
Ereszcsatorna rendszer

Elite
Nettó partneri ár

Elite
Ajánlott nettó szerelői,
viszonteladói ár

Komplett rendszer a fenti
kiemelt színekben

listaár - 35 %

listaár -20 %

További csatorna színek, valamint a négyszögletes csatornákra a szerzőséd szerinti
alapkedvezménnyel kell kalkulálni.

Seamline síklemezek – FOP-CO és COIL minden Lindab Classic színben:
Síklemezek
FOP-CO síklemez
COIL tekercs lemez
0,5 mm, Classic
FOP-CO síklemez
COIL tekercs lemez
0,5 mm, Classic matt

Nettó partneri ár

Ajánlott nettó szerelői,
viszonteladói ár

1 750 Ft/m2

1 950 Ft/m2

2 075 Ft/m2

2 295 Ft/m2

A tekercsek hossza 6-24 m-ig és 50-200 m-ig rendelhető.
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Oldalfali trapézlemez és cserepeslemez 0,45 mm falvastagságban
434 – barna és 758 sötétbordó színekben Classic bevonattal:
Trapézlemez

Teljes szélességre
vetítve

LVP 20/0,45 mm
trapézlemez
LPA-L35/0,45 mm
cserepeslemez
350 mm-es lépéssel
Max. gyártási hossz 4000 mm

CTR gerincelem LPA-L35
cserepeslemezhez

Ajánlott nettó szerelői,
viszonteladói ár

Nettó partneri ár
Fedőszélességre
vetítve

Teljes szélességre
vetítve

Fedőszélességre
vetítve

( 1572 Ft/m2 )*

1 650 Ft/m2

Partneri árképzés szerint

( 1588 Ft/m2 )*

1 675 Ft/m2

Partneri árképzés szerint

2085 Ft/db

Partneri árképzés szerint

1900 mm fedési hosszban

Tető- és falprofilok a következő kiemelt Lindab színekben:
Classic bevonattal: 434 – barna, 087 – sötétszürke, 045 – ezüst
Tető- és falprofilok

Nettó partneri kedvezmény

Ajánlott nettó szerelői,
viszonteladói ár

lista – 30%

lista – 20 %

LPA-L cserepeslemez
0,5 mm, Classic
L-SRP Click 25 és Dn
Classic
LTP/LVP 20 trapézlemez
0,5 mm, Classic
LTP/LVP 35 trapézlemez
0,5 mm, Classic

A fenti akciós termékekből, színekből megrendeléseket, 2018. december 20-ig áll
módunkban befogadni és azok véglegesítését 2019 január 4-ig lehetséges. A fenti egyedi
akciókról, amely tartalmaz egy ajánlott nettó viszonteladói, szerelői árat, értesítjük a Rainline
Partnereket is.
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Egyedi szállítási, rakodási ajánlatunk
Akciós szállítási és lerakodási ajánlat:
Amennyiben az akció időtartama alatt Megrendelőik LPA-L, SRP25 Click komplett tetőt rendelnek
tetőfelújítás és/vagy új építés esetén a rendelés elkészülte után Lindab Kft. SMS-ben értesíti a
Megrendelőket és egy előre, a Lindab Kft. által meghatározott időpontban – Partnereink hozzájárulása
esetén – kiszállítja és lerakodja a terméket a Megrendelő által meghatározott szállítható és daruzható
helyszínen.
Akciós egyedi szállítási megrendelés: az akció ideje alatt érvényes olvashatóan kitöltött egyedi
megrendelőlapon leadott megrendelés, ami tartalmazza a Megrendelő a lakossági megrendelő:
- nevét
- pontos szállítási címét
- mobil telefonszámát és/vagy e-mail címét
- a Lindab Partner engedélyét a termék kiszállításáról a Megrendelő megadott címére
Kérjük az akciós megrendelő lapon csak az akciós komplett tető rendeléseket küldjék Partnereink,
a többi rendelést a már megszokott megrendelőlapon várjuk.
Kiszállítás: a Lindab Kft. a szállítás és egyeztetés megkönnyítése érdekében az akció időtartama alatt
egyedi „forródrótot” üzemeltet Partnerei és Megrendelői részére, - amely telefonszámot az értesítő SMSben/vagy e-mailben is kommunikálunk - a szállítás és rakodás feltételeinek tisztázása érdekében.
A forródrót száma:

+36 20 2267 682

A fenti számon:
- a Lindab Kft. már jól megszokott kollégái jelentkeznek,
- csak az akciós kiszállítási időszak alatt él, és a gördülékeny ügyintézés érdekében alkalmazzuk.
Komplett tető:
minimum 80 m2 Lindab LPA-L, SRP25 Click tetőfedő lemez Classic, vagy Classic Matt bevonatban,
bármely színben. A rendelésnek továbbá tartalmaznia kell legalább három kiegészítőt (pl.: tetőfólia,
csavar, gerincelem, szegély, tömítőanyag, stb.)
Akciós szállítás és lerakodás feltételeit lásd a http://felujitas.lindab.hu/ oldalon.

További sok sikert kívánunk!
Üdvözlettel:
Polgár Dávid
Kereskedelmi vezető

Biatorbágy, 2018. október 12.

Lindab Kft.
HU-2051 Biatorbágy, Állomás utca 1/A.
Tel : +36 23 531 300
www.lindab.hu

