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Vernostný program
SLOVENSKÝ VÝROBCA

PRE KLAMPIAROV A FIRMY
PRAVIDLÁ

Organizátorom Vernostného programu pre klampiarov a firmy je spoločnosť
MASLEN s.r.o., ďalej len „Organizátor“
Ako Organizátor vystupuje:
MASLEN s.r.o., Badín 655, 976 32 Badín
IČO : 36619370, IČDPH : SK2021736123
Tel : 048 416 14 97-8
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Vernostný program pre klampiarov a firmy, ďalej len Program, bude prebiehať v období od 1.1.2019 do doby zatiaľ neurčitej. Na ukončenie programu má výhradné
právo Organizátor.
V prípade záujmu o zapojenie sa do Programu je nutné doručiť Organizátorovi
vyplnený Prihlasovací formulár, ktorý tvorí prílohu č.1. Formulár je možné doručiť na
adresu centrály spoločnosti MASLEN s.r.o. alebo na ktorúkoľvek prevádzku uvedenú
v bode 25.
Programu sa môžu zúčastniť iba klampiari a stavebné firmy s platným IČO, ktorý
nakupujú výrobky a tovar Organizátora.
Účastníci programu, ďalej len „Partneri“, môžu za každý nákup výrobkov a tovaru
Organizátora získať body – spôsob prepočítavania viď bod 8.
Do programu nie je zahrnutý nákup výrobkov a tovaru, na ktorý bola poskytnutá
zľava vyššia ako 20% z platných cenníkov Organizátora.
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Za každých 100€ bez DPH dostane partner 1 bod., suma nákupu sa bude zaokrúhľovať na dol, na celých 100 € pričom za sumu nižšiu ako 100€ sa bod nepripočíta.
Partneri si získaný počet bodov môžu zameniť za tovar z katalógu vernostného
programu, ktorý je prílohou č.2. , poprípade ho môžu zameniť za zľavu na nákup
výrobkov a tovaru Organizátora pričom v tomto prípade sa 1 bod = 1€.
Partner má právo si nazbieraný počet bodov zameniť za finančné prostriedky, ktoré
sa mu budú vyplácať na jeho účet v banke uvedený v prihlasovacom formulári (
rovnako sa 1 bod = 1€ ). Tento výber je však možný uskutočniť len v obmedzený termín, spravidla prvé dva decembrové týždne v každom kalendárnom roku a zásadne
len na bankový účet uvedený v prihlasovacom formulári ak Organizátor neurčí inak.
Neuplatnené body sa automaticky presúvajú do nasledujúceho kalendárneho roka.
Body za nákup výrobkov a tovaru sa pripíšu na konto Partnera len ak včas zaplatí za
odobratý tovar, t.j. do dátumu splatnosti uvedenom na faktúre, pričom sa dátumom
úhrady rozumie :
deň pripísania finančných prostriedkov na účet Organizátora
deň zaplatenia za výrobky a tovary v hotovosti na ktorejkoľvek prevádzke Organizátora (zoznam prevádzok uvedený v bode 25)
deň prevzatia finančných prostriedkov obchodným zástupcom, alebo iným splnomocneným zástupcom spoločnosti MASLEN s.r.o. podložený platným dokladom
s registračnej pokladni.
Za faktúry uhradené po dátume splatnosti sa body nepripisujú
Organizátor má právo anulovať Partnerovi všetky, alebo časť získaných bodov,
v špecifických prípadoch aj zakázať Partnerovi zúčastňovať sa Programu, ak má
Partner akúkoľvek neuhradenú faktúru 30 a viac dní po dátume jej splatnosti, alebo
sa už začalo vymáhanie pohľadávky.
Účastník Programu bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom, telefonicky
alebo osobne prostredníctvom obchodného zástupcu spoločnosti MASLEN s.r.o.
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17. Partner si môže kedykoľvek zistiť stav bodov na centrále, či ktorejkoľvek prevádzke
spoločnosti MASLEN s.r.o.
18. V prípade záujmu Partnera o objednanie si tovaru z katalógu vernostného programu, môže tak učiniť osobne na ktorejkoľvek prevádzke spoločnosti MASLEN s.r.o.,
alebo mailom či telefonicky. Organizátor si vyhradzuje právo dodať tovar do 30 dní
od dátumu objednania, prípadné neskoršie dodanie oznámi Partnerovi.
19. Za objednaný tovar vystaví Organizátor faktúru na základe cien z Katalógu v ktorej
bude uplatnená zľava podľa využitého počtu bodov Partnera
20. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť alebo vylúčiť z ponuky ktorýkoľvek predmet nachádzajúci sa v Katalógu, ak z objektívnych príčin nebude schopný ho dodať.
O tejto situácii bude Partner informovaný osobne, e-mailom alebo telefonicky.
21. Zmenu predmetu v objednávke, prípadne jej úplné zrušenie môže Partner urobiť iba
so súhlasom Organizátora
22. Reklamácie objednaných predmetov sú Partneri povinní nahlásiť Organizátorovi
písomne, najneskôr do 14 dní od dňa doručenia predmetu. Neobmedzuje to však
právo nahlásiť reklamáciu výrobcovi daného predmetu.
23. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť realizáciu objednávky, ktorá nespĺňa
podmienky Programu.
24. Organizátor si vyhradzuje právo meniť podmienky Programu, kedykoľvek ukončiť
Program, pričom získané body Partnerov sú v tom prípade nevymáhateľné
25. Partner môže kedykoľvek ukončiť svoju účasť v Programe. Všetky jeho nevyužité
body prepadnú.

Všetky informácie týkajúce sa Programu a spôsobu bodovania je možné získať
v sídle spoločnosti : MASLEN s.r.o., Badín 655, 976 32 Badín,
Tel : 048 416 14 97-8
e-mail : maslen@maslen.sk
A na našich pobočkách.
•Bratislava : Pri starom letisku 1, 0907 750 288, maslenba@maslen.sk
•Dunajská Streda : Ádorská 50, 0902 972 060, maslends@maslen.sk
•Krupina : ul. Osloboditeľov 920, 0948 615 426, maslenka@maslen.sk
•Košice : Jarmočná 1896/2, 0948 389 859, maslenke@maslen.sk
•Lučenec : Zvolenská 51, 0902 972 040, maslenlc@maslen.sk
•Michalovce : Pekárenská 4, 0948 633 706, maslenmi@maslen.sk
•Nitra : Novozámocká 64, 0902 972 021, maslennr@maslen.sk
•Nová Zámky : Komárňanská cesta 3, 0948 389 850, maslennz@maslen.sk
•Poprad : Partizánska 688/91, 0948 389 864, maslenpp@maslen.sk
•Prešov : Bardejovská 15, 0948 972 060, maslenpo@maslen.sk
•Prievidza : Nadjazdová 1, 0948 920 116, maslenpd@maslen.sk
•Senica : Železničná 1530, 0918 180 628, maslense@maslen.sk
•Šahy : SNP č. 52, 0917 729 014, maslensh@maslen.sk
•Štúrovo : Železničný rad 6, 0917 729 015, maslenst@maslen.sk
•Trenčín : Zlatovská 24, 0902 972 011, maslentn@maslen.sk
•Trnava : Modranská 2, 0948 389 858, maslentt@maslen.sk
•Veľký Krtíš : Železničná 4, 0948 612 874, maslenvk@maslen.sk
•Zvolen : Neresnícka 2229, 0948 143 188, maslenzv@maslen.sk
•Žilina : Štrkova 4, 0907 750 290, maslenza@maslen.sk
ZOZNAM PRÍLOH :
Príloha č. 1 : Prihlasovací formulár do Vernostného programu
Prílohe č. 2 : Katalóg reklamných predmetov spoločnosti MASLEN s.r.o.
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REKLAMNÝ TEXTIL
MONTERKOVÁ SÚPRAVA MASLEN
MONTE
LEN
Bunda
PLECHOVÉ KRYTINY

www.maslen.sk

60 % bavlna a 40 % polyester
kryté zapínanie na zips
rukávy s nastaviteľnou manžetou
multifunkčné náprsné vrecká
vrecko na ceruzky
reflexné doplnky
pre väčšiu bezpečnosť
Na výber niekoľko veľkostí

40 B
Nohavice pánske zateplené
s náprsenkou
zdvojené kolená s možnosťou vloženia kolenných výstuh
klinové predné vrecká a našité vrecká s pútkami na náradie
bočné multifunkčné vrecká
náprsenka s vreckami a rozopínaním uprostred
zateplenie flanelom
reflexné doplnky
materiálové zloženie vrchný: 60 % bavlna, 40 % polyester
podšívka: flanel ,100 % bavlna, gramáž 280 g / m2.
Oboje dostupne vo veľkostiach 46-64

1BOD = 1 EUR

PLECHOVÉ KRYTINY
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REKLAMNÝ TEXTIL

5B
Tričko
Pánske tričko
s krátkym rukávom, dvojité švy,
100 % pradená
prstencová bavlna, 155 g/m2.
Veľkosti: S-M-L-XL-XXL-XXXL.
Dostupné vo farbách : biela, sivá,
červená, čierna

www.maslen.sk

REKLAMNÝ
REKLAMNÉ
PREDMETY
TEXTIL
ŠILTOVKA
MASLEN

Šiltovka MASLEN
Šesťpanelová šiltovka zadná časť
zo sieťoviny pre lepšie vetranie.
FFarba červená

5B

Taška MASLEN
Nákupná taška s dlhými
ušami, netkaná textília
(80 g/m2), polypropylén
Rozmery: 37 x 41 x 0,3 cm
cm.
m.

2B
4B
Meter zvinovací MASLEN 5m
Zvinovací meter, 5m, s karabínou a šnúrkou
na zápästie. Rozmery: 7,2 x 7 x 3,8 cm.

1BOD = 1 EUR

REKLAMNÉ PREDMETY

5B

Čelovka Maslen
Značková čelová baterka Schwarzwolf s COB diódou. Má tri režimy svietenia: slabé a silné svetlo
a blikanie. Súčasťou je gumička s logom Schwarzwolf. Balené v darčekovej krabičke Schwarzwolf
vrátane batérií. Svietivosť: 120 lumenov.

Blok A4 trhací MASLEN
MASLE
Rozmer A4, obsahuje 50 listov, štvorčekovýý p
papier,
p spodný kartón tvrdený.

2B

Klampiarska ceruza MASLEN
Ceruzka s klasickou čiernou tuhou HB
- stredná tvrdosť, nehrotená, použitie drevo, stavba, biely lak, ploché telo, rozmer
15 x 248 mm - 2 ks.

2B
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REKLAMNÉ
PREDMETY
ŠILTOVKA
MASLEN

Luxusné značkové kombinované
náradie Schwarzwolf

10 B

Pero MASLEN 5 ks

3B

Plastové guľôčkové pero
s farebnou gumovou
rukoväťou, modrá náplň.

Meter skladacíí 1
1m

3B

1BOD = 1 EUR

15 nástrojov s poistkou, v čiernom neoprénovom
puzdre. Balené v darčekovej krabičke Schwarzwolf.
p
Materiál: nerezová oceľ, hliníková rukoväť s protišM
mykovým povrchom.
m
Rozmery v zatvorenom stave: 10 × 4,5 cm.
R

Dĺžka 1 meter, 10 skladov,
stupnica vypálená termotlačou.
Rozmer: 13 x 2,4 x 1,3 cm

REKLAMNÉ PREDMETY

Diár MASLEN
Ročný denný diár. 21x15cm,
368 strán, zobrazenie štátnych
sviatkov, školských prázdnin,
daňový kalendár a i.

7B

2B
Zapaľovač
Piezoelektrický zapaľovač,
plniteľný, biely, plast
Rozmer: 8,1 cm

2B
Karabína s otváračom
á ačom
č
fl
fliaš
fli
iašš
Karabína s otváračom na fľaše.
kov
Rozmer: 4 x 7 x 0,7 cm
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PRACOVNÉ NÁRADIE

Klampiarske nožnice pelikán Freund
((pravé, ľavé)

40 B

Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele tvrdosti HRC 59.
Určené na strihanie pozinkovaného plechu
o hrúbky 1,20mm a nerezového plechu do 0,80mm.

Rysovacia ihla Freund nerez
Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele
Na meranie dĺžok od 5 – 100mm (po 5mm)

Prevodové nožnice Freund
und

40 B

(pravé, ľavé)
Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele tvrdosti
rdosti
dosti HRC
HR 58-60
Dvojsvorkové rúčky zabezpečujúce
pákový
čujúce zložený
z
efekt na lepší strih. Určené na strihanie
striha
anie
pozinkovaného plechu o hrúbky
1,20
ky 1,2
20 mm
a nerezového plechu do 0,80 mm.

1BOD = 1 EUR

15 B

PRACOVNÉ NÁRADIE

Sponkovacie kladivo
19
Určené na hrubé plastové
a strešné fólie
Automatický návrat posuvníka
zošívania
Pružný nôž minimalizuje riziko
zlomenia
Kompatibilné so spinkami
37/6mm.

20 B

5B
Sponky pre sponkovacie kladivo
37/6
5000 ks v balení.

5B

Vodováha na šnúru
Vyrobená s kvalitného plastu.
Vybavená háčikmi pre zachytenie
na klampiarske lanko.
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ŠILTOVKA
PRACOVNÉMASLEN
NÁRADIE

Klampiarske kla
kladivo Freund,
Polydur brúsené
Kvalit
Kvalitná
valitná drevená rukovä
rukoväť .
špičkou.
S rovnou
ou aj uhlovou špič

30 B

Klampiarske lanko
Freund dvojité
Stabilné plastové púzdro,
s uzatvárateľnou skobou.
Dĺžka 30 m.

1BOD = 1 EUR

18 B

PRACOVNÉ NÁRADIE

Kliešte na zatváranie dvojitých falcov
Freund s PVC lištou
Na rýchle a jednoduché zatváranie dvojitých falcov
jedným pohybom PVC lišta zabraňuje poškriabaniu
plechu.
Veľkosť lišty – 220 mm.
pre hrú
hrúbkyy materiálov : nerez - 0,50 mm, pozinkovaná
oceľ a hliník : 0,80 mm.

350 B

Teleskopický ohýbač
ačč
odkvapových hákov
ov
v
m
Freund s magnetom
Teleskopická rúčka s nastaviteľt
teľnou veľkosťou 600 – 800 mm
m
zabudovaný magnet v hlave
vee
ohýbača pre uchytenie háku
ku
u
zväčšená opierka pre lepšiu
u
fixáciu nástroja pri práci.

140 B

www.maslen.sk
www.masle

infolinka 0800 800 876

www.maslen.sk

