
bonusový program pro montážní fi rmy a montážní techniky,
kteří montují sprchové kouty společnosti SanSwiss®

Montéři,
vyberte si odměny
za montáž
sprchových koutů!
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Výhody Profi klubu
•   Díky registraci bonusových kódů získáte benefi ty 
     z namontovaných sprchových koutů SanSwiss®.

•   Nejjednodušší cesta k registraci bonusových kódů a objednávce odměn 
     je na webových stránkách http://profi klub.sanswiss.cz.

•   Pokud nemáte přístup k internetu, můžete nám zaslat písemnou žádost o registraci.
     Registraci bodů a objednávky odměn s námi poté můžete vyřizovat telefonicky na tel. 493 644 426.

•   Objednané odměny Vám zašleme zcela zdarma do 14 dnů po registraci na Vámi uvedenou adresu.

Jste profesionál, který se 

mimo jiné živí rekonstrukce-

mi koupelen a montážemi       

sprchových koutů?

Bylo by pro Vás zajímavé zís-

kat profesionální vybavení, 

které běžně používáte při své 

práci?

Díky našemu bonusovému 

programu jej za Vámi na-

montované sprchové kouty         

SanSwiss® můžete získat 

zcela ZDARMA!



PROFESIONÁLNÍ VYBAVENÍ

Vyberte si svoji odměnu! 

kufr na nářadí 

STANLEY

víceúčelové nůžky, délka 20 cm

Originál LÖWE

sada vidiových vrtáků

profi  BOSCH

DÁRKOVÉ CERTIFIKÁTY

laserový metr

BOSCH

aku šroubovák

MAKITA, DDF 343SHE

příklepová vrtačka

METABO, SBEV 1100-2 S

příklepová vrtačka

METABO, SBE 850-2

vrtačka pro duté/korunkové vrtání

EIBENSTOCK, END 712 P

detektor skrytého potrubí

BOSCH D-Tect 150

zaměřovací úhloměr

BOSCH GAM220

sada šroubováků

NAREX Line Profi  8586

polokošile s krátkým rukávem

(černá, logo SanSwiss)

montérkové kalhoty s laclem

(šedooranžové, logo SanSwiss)

montérková blůza nevyteplená

(šedooranžová, logo SanSwiss)

KVALITNÍ PRACOVNÍ ODĚVY

tmelařská                          
spárovací stěrka

http://profi klub.sanswiss.cz

Vítěz ShopRoku 2016.     
V nabídce cca 200 000 produktů!

www.mall.cz

V nabídce v různých velikostech!

Kompletní nabídku profesionálního vybavení naleznete na http://profi klub.sanswiss.cz

500 Kč |1 000 Kč | 2 000 Kč | 3 000 Kč | 4 000 Kč | 5 000 Kč

montérkové kalhoty 

(šedooranžové, logo SanSwiss)



Registrační karta
Datum certifi kátu * (proškolení montéři)

* povinné údaje

IČ *

Firma

Jméno

PříjmeníPříjmení

Pro registraci platí obchodní podmínky uvedené na http://profi klub.sanswiss.cz

Ulice, č.p.

Město

PSČ

E-mail

Telefon *

SanSwiss s.r.o.
Popovická 1123

506 01 Jičín

Tel.: 493 644 411 (ústředna)

Oddělení prodeje:
Tel.: 493 644 420, -425, -426, -450

E-mail: prodej@sanswiss.cz

www.sanswiss.cz

http://profi klub.sanswiss.czhttp://profi klub.sanswiss.czhttp://profi klub.sanswiss.cz


