
bonusový program pre montážne fi rmy a montážnych technikov,
ktorí montujú sprchové kúty spolocnosti SanSwiss®

Montéri,
vyberte si odmeny
za montáž
sprchových kútov



Výhody Profi klubu
•   Vďaka registrácii bonusových kódov získate benefi ty 
     z namontovaných sprchových kútov SanSwiss®.

•   Najjednoduchšia cesta k registrácii bonusových kódov a objednávke odmien 
     je na webových stránkach http://profi klub.sanswiss.cz.

•   Pokiaľ nemáte prístup k internetu, môžete nám poslať písomnú žiadosť o registráciu, 
     registráciu bodov a objednávky odmien môžete s nami potom vybavovať telefonicky 
     na tel. 00420 493 644 426.

•   Objednané odmeny Vám pošleme zadarmo do 14 dní od registrácie na Vami uvedenú adresu.

•   Najjednoduchšia cesta k registrácii bonusových kódov a objednávke odmien 

Ste profesionál, ktorý sa 

mimo iného živí 

rekonštrukciami kúpeľní 

a montážou  sprchových 

kútov?

Bolo by pre Vás zaujímavé 

získať profesionálne

vybavenie, ktoré bežne 

používate pri svojej práci?

Vďaka nášmu bonusovému 

programu, za Vami 

namontované sprchové kúty 

SanSwiss®, ho môžete získať 

úplne ZADARMO!



PROFESIONÁLNE VYBAVENIE

Vyberte si svoju odmenu! 

kufor na náradie 

STANLEY

viacúčelové nožnice, dĺžka 20 cm

Originál LÖWE

sada vídiových vrtákov

profi  BOSCH

DARČEKOVÉ CERTIFIKÁTY

laserový meter

BOSCH

aku skrutkovač

MAKITA, DDF 343SHE

príklepová vŕtačka

METABO, SBEV 1100-2 S

príklepová vŕtačka

METABO, SBE 850-2

vŕtačka pre duté/korunkové vŕtanie 

EIBENSTOCK, END 712 P

detektor skrytého potrubia 

BOSCH D-Tect 150

zameriavací uhlomer 

BOSCH GAM220

súprava skrutkovačov 

NAREX Line Profi  8586

Polokošeľa s krátkym rukávom

(čierna, logo SanSwiss)

Montérkové nohavice s trakmi

(šedo-oranžové, logo SanSwiss)

Montérková blúza nevyteplená 

(šedo-oranžová, logo SanSwiss)

KVALITNÉ PRACOVNÉ ODEVY

tmeliarska                           
škárovacia stierka 

V ponuke v rôznych veľkostiach!

Kompletnú ponuku profesionálneho vybavenia nájdete na http://profi klub.sanswiss.cz

€ 40 | € 80 | € 200           

Víťaz ShopRoku 2016.
V ponuke cca 200 000 produktov.

www.mall.sk

http://profi klub.sanswiss.cz

Montérkové nohavice 

(šedo-oranžové, logo SanSwiss)



Registračná karta
Dátum certifi kátu * (preškolení montéri)

* povinné údaje

IČO *

Firma

Meno

Priezvisko

Pre registráciu platia obchodné podmienky uvedené na http://profi klub.sanswiss.cz

Ulica, č.p.

Mesto

PSČ

E-mail

Telefón *

SanSwiss s.r.o.
Popovická 1123

506 01 Jičín

Tel.: 493 644 411 (ústredňa)

Oddelenie predaja
Tel.: 493 644 420, -425, -426, -450

E-mail: prodej@sanswiss.cz

www.sanswiss.sk

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


