PROMOCJA

Letnie Promocje
BiG TOR!

skonto

10%
Panel 1-SL
Antracyt!

Przet³oczenie wysokie
w deseniu LEDER

19 z³/m *
2

Nowa linia
lakiernicza

Dodatkowy pilot
SOLO Gratis!

LETNIE PROMOCJE BiG TOR!
ü
10% skonto dla zamówieñ na bramy 1-SL ANTRACYT z dowolnym napêdem BiG TOR! W przypadku
zamówienia dowolnej bramy 1-SL typowej lub na wymiar z dowolnym napêdem z oferty BiG TOR
i zap³acie na jeden dzieñ przed dat¹ odbioru oferujemy skonto gotówkowe w wysokoœci 10% zamiast
standardowego. W przypadku sk³adania zamówieñ na bramy objête promocj¹ uprzejmie prosimy o
dopisek „Antracyt-10%”! Oferta promocyjna ograniczona w czasie, nie ³¹czy siê z innymi ofertami specjalnymi
i rabatami obiektowymi. Oferta dotyczy zamówieñ sk³adanych od 15.06 do 15.08.2011 r. lub do wyczerpania
zapasów.

ü
W zwi¹zku z rozruchem specjalistycznej linii lakierniczej do paneli bramowych, BiG TOR oferuje
promocyjn¹ stawkê za lakierowanie p³atów bram segmentowych. W okresie promocji cena
lakierowania dowolnej bramy segmentowej BiG TOR wynosi 19 z³/m2 netto minus rabat dealerski
zgodny z indywidualn¹ ofert¹ wspó³pracy. Oferta promocyjna ograniczona w czasie, nie ³¹czy siê z innymi
ofertami specjalnymi i rabatami obiektowymi. Oferta dotyczy zamówieñ sk³adanych od 15.06 do 15.07.2011 r. lub
do wyczerpania zapasów.

PANEL 1-SP
D¹b Rustykalny

ü
Panele p³askie w dekorach + dodatkowy pilot SOLO! Przy zamówieniu dowolnej bramy typowej i na
wymiar wykonanej z panela p³askiego bez deseniowania SP oraz panela z przet³oczeniem wysokim
bez deseniowania (1-SP) w wykonaniu dekor: D¹b Rustykalny, Z³oty D¹b i Orzech z napêdem SOLO
oferujemy dodatkowy pilot w cenie 1 z³! Oferta promocyjna ograniczona w czasie, nie ³¹czy siê z innymi
ofertami specjalnymi i rabatami obiektowymi. Oferta dotyczy zamówieñ sk³adanych od 15.06 do 15.08.2011 r. lub
do wyczerpania zapasów.

* Ceny zakupu pakietowe podane s¹ w cenniku na napêdy SOLO do pobrania ze strony www.bigtor.pl po zalogowaniu.
Oferta promocyjna wa¿na do 15.08.2011 r. lub do wyczerpania zapasów. Niniejsza oferta jest zgodna z Ogólnymi
Warunkami Sprzeda¿y zawartymi w aktualnym Cenniku, dostêpnymi tak¿e na stronie www.bigtor.pl.

1-SL ANTRACYT

SD-P ORZECH

SD-P Z£OTY D¥B

120 pkt.

Banner reklamowy
BiG TOR

Nowy program BiG TOR:

WejdŸ w te bramy! i wygrywaj nagrody!
Jak zawsze chcemy, ¿eby nasza firma dobrze kojarzy³a siê Pañstwu z nasz¹ œwietn¹ ofert¹ i wysok¹ jakoœci¹, ale te¿
i z ogólnym komfortem funkcjonowania i wspó³pracy. Dlatego z dniem 15 czerwca do 15 grudnia 2011 r.
wprowadzamy nowy program: BiG TOR – WejdŸ w te bramy! i wygrywaj nagrody!, którego celem jest
wprowadzenie dodatkowych u¿ytecznoœci p³yn¹cych ze wspó³pracy z nasz¹ firm¹. Kupuj¹c bramy BiG TOR zbieraj¹
Pañstwo punkty premiowe uprawniaj¹ce do odbioru nagród o wartoœci ekwiwalentnej do zebranych punktów. Punkty
mo¿na zbieraæ i kumulowaæ do koñca roku, równie dobrze mo¿na je wykorzystaæ w ka¿dym dowolnym momencie
wspó³pracy.
Punkty za bramy przydzielane s¹ wg nastêpuj¹cego klucza:
ASORTYMENT
PUNKTY
Brama gara¿owa
13
Brama gara¿owa z napêdem
16
Brama przemys³owa
20
Brama przemys³owa z napêdem
32
BONUS! jednorazowe zamówienie 10 bram gara¿owych
120
BONUS! jednorazowe zamówienie 10 bram przemys³owych
240

60 pkt.

KATALOG NAGRÓD – obowi¹zuje dla zamówieñ od 15.06 do 15.12.2011 r.
Zegar biurowy BiG TOR

120 pkt.

Popielnica firmowa
BiG TOR

18 pkt.

Klucz do przykrêcania
bêbnów i g³owic
sprê¿ynowych BiG TOR

60 pkt.

„Pa³ki” uniwersalne
do napinania sprê¿yn
BiG TOR

NAGRODY
Cennik BiG TOR ISO40G T
Teczka ofertowa BiG TOR
Cennik BiG TOR
Kapsu³ki do ekspersu Caffisimo (10 kapsulek po 7 g)
Klucz do przykrêcania bêbnów i g³owic sprê¿ynowych BiG TOR
Zestaw wierte³ SDS-PLUS do betonu 5 szt.
Zestaw wierte³ 4 SDS-PLUS 5 szt.
Przyrz¹d do pomiaru gruboœci drutu sprê¿ynowego BiG TOR
Kubek termiczny z logo BiG TOR
Zegar biurowy BiG TOR
„Pa³ki” uniwersalne do napinania sprê¿yn BiG TOR
Prospekt BiG TOR A4 (100 szt.)
Tablica z wzorami p³ata
T-shirt czarny z logo BiG TOR
Kombinezon BiG TOR
Banner reklamowy BiG TOR z danymi Przedstawiciela Producenta
Wentylator stoj¹cy
Popielnica firmowa
BiG TOR
Zestaw wierte³ i d³ut SDS-PLUS 17 szt.
Antena CB
Czajnik bezprzewodowy
Próbnik kolorów palety RAL
POLAR z logo BiG TOR
Napêd BiG TOR SOLO
Ekspres do kawy Tchibo Cafissimo Piano Black
Ciœnieniowy ekspres do kawy Zelmer Piano
Po³ów dorsza (w tym nocleg i wy¿ywienie nad polskim morzem dla jednej odsoby)
Model bramy wystawowej – ekspozytor
CB RADIO
Wiertarko-wkrêtarka MAKITA 6271DWAETC 12V (2 akumulatory, ³adowarka DC,
uchwyt wiertarski szybkomocuj¹cy, moment dokrêcenia 28 Nm)
M³oto-wiertarka MAKITA HR2470
Prospekt BiG TOR A5 „Bramy gara¿owe lub przemys³owe” z logo Dealera BiG TOR (1000 szt.)
Napêd przemys³owy BiG TOR TOTMAN (Dalmatic)
Weekend (2 noclegi) nad polskim morzem – apartament w Hotelu ***
Brama wystawowa dekor G175T SD 2400x2140 SOLO
M³ot MAKITA HM0871C klasy, 5 kg, 1100 W, prêdkoœæ obrotowa 1.100-2.650 obr/min
7 dniowy urlop na Ibizie dla 2 osób – standard „all inclusive”
Skoda Octavia 1,9 TDI

PUNKTY
13
13
13
14
18
24
58
59
60
60
60
60
60
114
120
120
120
120
171
180
180
240
240
300
420
479
600
600
828
959
1010
1200
1529
1800
2196
2855
4200
118080

Katalog nagród wraz z regulaminem dostêpny jest na stronie www.bigtor.pl w kolumnie Materia³y (po zalogowaniu). Oferta promocyjna ograniczona w czasie, dotyczy
zamówieñ sk³adanych od 15.06 do 15.12.2011 r. lub do wyczerpania zapasów.

59 pkt.
959 pkt.

180 pkt.

120 pkt.

2855 pkt.
Przyrz¹d do pomiaru
gruboœci drutu
sprê¿ynowego BiG TOR

Wiertarko-wkrêtarka
akumulatorowa MAKITA

M³ot udarowy MAKITA

Czajnik
bezprzewodowy

Wentylator stoj¹cy

Misj¹ firmy BiG TOR jest rozwój poprzez lepsze wype³nianie potrzeb klienta
w zakresie produktów budowlanej stolarki otworowej. Nasz¹ wizj¹ jest
zdobycie statusu producenta – dostawcy, który gwarantuje swoim Dystrybutorom
podstawowe czynniki sukcesu rynkowego, takie jak: jakoœæ, terminowoœæ i cena,
ale przede wszystkim: osi¹gniêcie statusu producenta stanowi¹cego aktywne
zaplecze sukcesów Pañstwa firmy!
Spó³ka BiG TOR realizuje strategiê rozwoju z zachowaniem wartoœci takich jak:
uczciwoœæ i etyka w dzia³aniu, a tak¿e solidnoœæ i rzetelnoœæ, st¹d oferujemy Pañstwu
BEZPIECZEÑSTWO PRODUKTÓW, DOSTAW i SERWISU!
GWARANCJA PRODUKTU
ü
Jako pierwszy polski producent, ju¿ przed laty, BiG TOR wprowadzi³ system 5 letniej gwarancji na bramy gara¿owe,
2 letniej gwarancji na napêdy oraz bramy przemys³owe!

ü
BiG TOR od lat certyfikuje swoje wyroby na zgodnoœæ produktu z obowi¹zuj¹cymi normami. Posiadane certyfikaty
zosta³y udzielone przez notyfikowane Cia³a Europejskie w drodze rzeczywistych badañ, a nie poprzez zakup
przepisanie/aneksowanie certyfikatu hurtowni okuæ czy paneli!
ü
BiG TOR od lat prowadzi selektywn¹, konsekwentn¹ politykê doboru dostawców, dziêki czemu jakoœæ produktów jest
sta³a i powtarzalna!

GWARANCJA DOSTAW
ü
Unikalny program dba³oœci o klienta: BiG TOR Producent Rzetelny!
ü
6 dni roboczych na wyprodukowanie ka¿dej bramy gara¿owej typowej i na wymiar!
ü
10 dni roboczych na wyprodukowanie ka¿dej bramy standardowej przemys³owej na ka¿dy wymiar!
ü
Co 14 dni dostawa w ka¿dym miejscu w kraju! Kalendarz dostaw niezmienny od lat, patrz Cennik str. 88
lub www.bigtor.pl.

GWARANCJA SERWISU
ü
24 godzinny system obs³ugi zamówieñ serwisowych!
ü
B³yskawiczny i bezpieczny system obs³ugi zg³oszeñ reklamacyjnych z gwarancj¹ finansow¹ w ramach programu
BiG TOR Producent Rzetelny!

ü
Oczywiste jest, ¿e staraniem BiG TOR jest wykluczenie zaistnienia reklamacji. Jednoczeœnie BiG TOR od lat oferuje
sta³e i uczciwe stawki zwrotu kosztów reklamacji. Zobowi¹zanie Producenta do zwrotu kosztów zawarte jest
w Ogólnych Warunkach Wspó³pracy na str. 2 Cennika. Tabela stawek dostêpna jest na www.bigtor.pl po zalogowaniu.

