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Érvényes: 2021. július 1
PARTNER PROGRAM:  GÉPEK 

Basic Az eladói státusz teljesítése, minimális belépő rendelésí 150 000 Ft.  
Semmi további tárolási követelmények, legalacsonyabb engedmények. 15 %

Gold+
Az üzletben legalább 2 gép ST vagy STE csoportból való kiállítása.  
A márka és bemutató anyagok prezentációja az üzletben.  
A gépek és márka prezentációja a weboldalon.
Előrelátható éves forgalom minimum 3 000 000 Ft.

20 %

Platinum+
Az üzletben legalább 3 gép kiállítása az ST csoportból. 
A márka és bemutató anyagok prezentációja az üzletben.  
A gépek és márka prezentációja a weboldalon.
Előrelátható éves forgalom minimum 6 000 000 Ft.

23 %

Laguna 
Premium

Mindig Legalább 4 Laguna gép kiállítása az üzletben.
A márka és a termék bemutatása az üzletben.
Gépek és márka bemutatása az interneten.
A partner a jótállási időtartama alatt és utáni szolgáltatást nyújt.
A jótállási időtartama alatt az IGM INGYEN szállít alkatrészeket.
Előrelátható éves forgalom minimum 6 000 000 Ft.

27%

A különböző szintű partner programok követelményei:
A maximális engedmény

Basic Gold+ Platinum+ Laguna Premium

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

Engedmények:
Engedmények asztalos és hordozható gépekre (ST, STE csoport). 15 % 20 % 23 % 27 %

Engedmények ipari és speciális gépekre (STI csoport). 12 % 15 % 18 % 22 %

További 
kedvezmények:

Enedmények elektromos szerszámokra (EL csoport). 15 % 25 % 28 % 28 %

Engedmények szerszámokra és kiegészítőkre. max. 25 % max. 35 % max. 40 % max. 40 %

Árak és engedmények:

Magyarország

1. Bemutató az 
üzletben:

Partnerünk évente 1x a listaárból számított speciális engedménnyel rendelhet 
gépeket. A program keretében vásárolt gépek az üzletben történő kiállításra 
szolgálnak.  
A rendelés nem tartalmazhat több darabot egy adott modelből (rendelési kód).  
600 000 Ft fölötti rendeléssel egyetemben szállítható.  
Nem összevonható az akciós vagy kiárusítási árakkal.

Nem

30 %* 30 %* 30 %*

23 %** 23 %** 23 %**

2. Vásárlói akciók az 
üzletben:

Évente 2 alkalommal az IGM 10%-os kedvezménnyel járul hozzá vásárlási 
akciókhoz melynek maximális hossza 1 hét, a továbbá 5%-os kedvezménnyel 
az akció során eladott termékek árából. A kedvezmény kihasználható legalább 
10 nappal a vásárlási akció előtt, a vásárlási akció során vagy 10 napon belüli az 
akciót követő utólagos rendelésekre.  Az akció nem vonatkozik az interneten 
történő eladásra. Nem alkalmazható az akciós vagy kiárusítási árakra.

Nem + 5% + 5% + 5%

3. IGM Akció:

Az IGM az év folyamán internetes akciókat hirdet kiválasztott gépekre végvásárlói 
részére. Partnerek az akció során rendeléseket adhatnak le, ezzel újabb 
engedményekre tehetnek szert, melyet vásárlóik számára nyújthatnak. Jelentése, 
az engedményhez még az ügyfelek részére szolgáltatott kedvezmények is 
hozzájárulnak.

Igen Igen Igen Igen

Speciális programok és engedmények asztalos és hordozható gépekre:
Basic Gold+ Platinum+ Laguna Premium

   *érvényes az ST, STE csoportra
   **érvényes az STI csoportra
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Magyarország

Támogatás: Technikai és eladási támogatás (tel., mail, személyesen) munkanapokon 7:30 - 
17:00. Igen Igen Igen Igen

Marketing program:

A termékek teljes körű internetes Google reklám, partner weboldalain, Facebook 
és YouTube-on. Igen Igen Igen Igen

A cég az IGM weboldalán partnerei térképén történő megjelenítése. Csak 
akkor, ha teljesítve van a ”honlapon való ábrázolás” feltétele. Nem Igen Igen EXTRA

A cég felsorolása a LAGUNA gépek hivatalos kereskedőjeként a gyártó 
honlapján: www.lagunatools.com Nem Nem Nem IGEN

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

B2B weboldal a partnerek részére. Igen Igen Igen Igen

Álltalános katalógus nyomtatott és PDF formátumban. Ingyenes Ingyenes Ingyenes Ingyenes

Márka katalógusok nyomtatott és PDF formátumban. 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 és egyéb reklámok egyedi grafikai tervezése stb. Nem Igen Igen Igen

Garancia:

A gépekre érvényes a meghosszabbított, 2 éves garancia a végvásárló számára 
történő eladás időpontjától számítva.  Legtovább viszont a partner vásárlásától 
számított 3 évig.   Részletes információkat és a kivételeket weboldalunkon 
találja/Garancia feltételek.

Igen Igen Igen Igen / saját 
szolgáltatás

Eladási támogatás:
Basic Gold+ Platinum+ Laguna Premium

Megjegyzés:
• Az IGM követelménye a termékárak pontos megadását a partner weboldalán és üzleteiben.
• A speciális engedmények nyújtásának feltétele az üzletben tartott bemutatókra annak dokumentálása és fotók megküldése.

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

előre/  
14 nap 21 nap 30 nap 37 nap

Csomagküldés 
30 kg-ig:

Rendelés teljes értéke 80 000 Ft alatt, szállítási költséget számítunk fel. 1 800 Ft 1 800 Ft 1 800 Ft 1 800 Ft

Rendelés teljes értéke 80 000 Ft fölött. Ingyenes Ingyenes Ingyenes Ingyenes

Mini-raklapos 
szállítás 30-50 kg:

Rendelés teljes értéke 400 000 Ft alatt, szállítási költséget számítunk fel. 5 000 Ft 5 000 Ft 5 000 Ft 5 000 Ft

Rendelés teljes értéke 400 000 Ft fölött. Ingyenes Ingyenes Ingyenes Ingyenes

Raklap szállítás:
Rendelés teljes értéke 800 000 Ft szállítási költséget számítunk fel. 8 000 Ft 8 000 Ft 8 000 Ft 8 000 Ft

Rendelés teljes értéke 800 000 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 Gold+ Platinum+ Laguna Premium

Fizetési és szállítási feltételek:

árak ÁFA nélkül


