
üJako 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!

üBiG 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!

üBiG TOR od lat prowadzi selektywn¹,konsekwentn¹ politykê doboru dostawców, dziêki czemu 
jakoœæ produktów jest sta³a i powtarzalna!

üUnikalny program dba³oœci o klienta: BiG TOR Producent Rzetelny!
ü6 dni roboczych na wyprodukowanie ka¿dej bramy gara¿owej typowej i na wymiar!
ü10 dni roboczych na wyprodukowanie ka¿dej bramy standardowej przemys³owej na ka¿dy wymiar!
üCo 14 dni dostawa w ka¿dym miejscu w kraju! Kalendarz dostaw niezmienny od lat, patrz Cennik 

str. 88 lub www.bigtor.pl.

ü24 godzinny system obs³ugi zamówieñ serwisowych!
üB³yskawiczny i bezpieczny system obs³ugi zg³oszeñ reklamacyjnych z gwarancj¹ finansow¹ 

w ramach programu BiG TOR Producent Rzetelny!
üOczywiste 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.

GWARANCJA PRODUKTU

GWARANCJA DOSTAW

GWARANCJA SERWISU

Misj¹ firmy BiG TOR jest rozwój, poprzez lepsze wype³nianie 
potrzeb klienta w zakresie produktów budowlanej stolarki otworowej.

Wspó³praca z firm¹ BiG TOR to JAKOŒÆ, TERMINOWOŒÆ i CENA, 
ale przede wszystkim 

BEZPIECZEÑSTWO PRODUKTÓW, DOSTAW I SERWISU

Dobra Rada 
dla S¹siada!

Ju¿ od 390 z³*

SUPER CENY 
na zestawy!

  * Ceny na zakupy pakietowe podane s¹ w cenniku na napêdy SOLO do pobrania ze strony www.bigtor.pl po zalogowaniu.
Oferta promocyjna waýna od 01.03.2011 r. do 31.05.2011 r. lub do wyczerpania zapasów. Niniejsza oferta jest zgodna
z Ogólnymi Warunkami Sprzedaýy zawartymi w aktualnym cenniku, dostæpnymi takýe na stronie internetowej www.bigtor.pl. 
Przypominamy, ýe ceny wszelkich opcji i dodatków obowiàzujà przy zakupie wraz z bramà BiG TOR.

Nowoœæ!
PANEL SD-P 
Z³oty D¹b 
i Orzech 
w technologii 

GRANITE 
WOOD HDS!

PRODUCENT RZETELNYPRODUCENT RZETELNY

B£YSKAWICZNY
SERWIS

NOWA
strona internetowa!



kontakt z Biurem Obs³ugi Klienta
e-mail: handel@bigtor.pl • tel. 52 345 28 82 + wew. 79 (w trakcie trwania komunikatu)

INFOLINIA 0 801 000 561

Najwa¿niejsz¹ osob¹ w naszej firmie jest  KLIENT!Najwa¿niejsz¹ osob¹ w naszej firmie jest  KLIENT!

Szef Serwisu – tel. wew. 46 
(w trakcie trwania komunikatu) 
lub tel. kom. 693 630 004

Miros³aw Mañkowski 

BiG TOR deklaruje odwrotn¹ reakcjê na zg³oszenia reklamacyjne!!!

Je¿eli zg³oszenie reklamacyjne zosta³o przes³ane na adres BiG TOR faksem lub e-mailem o tytule 
>REKLAMACJA< BiG TOR deklaruje odwrotn¹ reakcjê serwisow¹ nie d³u¿ej ni¿ w ci¹gu jednego dnia 
roboczego, rozumian¹ jako pisemn¹ informacjê o podjêtych krokach w kierunku odwrotnego 
usuniêcia niezgodnoœci. 

W przypadku braku pisemnej informacji o podjêtych krokach przez zespó³ BiG TOR w terminie 
najpóŸniej jednego dnia roboczego od daty wp³yniêcia zg³oszenia zg³oszenie reklamacyjne zostaje 
uznane jako merytorycznie uzasadnione, a zg³aszaj¹cej firmie przys³uguj¹ bezp³atnie czêœci 
serwisowe oraz zwrot kosztów usuniêcia reklamacji zgodnie z Ogólnymi Warunkami Wspó³pracy oraz 
Tabel¹ Zrycza³towanych Stawek Kosztów Reklamacji – dostêpnych na stronie www.bigtor.pl po 
zalogowaniu. 

Specjalista ds.Obs³ugi Klienta 
– tel. wew. 23 (w trakcie trwania komunikatu). 
Opiekuje siê klientami z woj. Kujawsko-
Pomorskiego oraz Mazowieckiego.

S³awomir Arbuz

Specjalista ds.Obs³ugi Klienta 
– tel. wew. 20 (w trakcie trwania komunikatu). 
Opiekuje siê klientami z woj. 
Ma³opolskiego, Œl¹skiego, Opolskiego,
£ódzkiego i Dolnoœl¹skiego.

Aneta Droœ

Specjalista ds.Obs³ugi Klienta 
– tel. wew. 45 (w trakcie trwania komunikatu). 
Opiekuje siê klientami z woj. 
Pomorskiego, Zachodniopomorskiego 
oraz Lubuskiego i Wielkopolskiego.

Krzysztof Kunicki

Kierownik Biura Obs³ugi Klienta 
– tel. wew. 22 (w trakcie trwania komunikatu). 
Odpowiedzialna tak¿e, za opiekê 
nad klientami z woj. Warmiñsko-
Mazurskiego, Podlaskiego, 
Œwiêtokrzyskiego oraz Lubelskiego 
i Podkarpackiego.

Violetta Barud

Nowy Program Bezpiecznej Wspó³pracy:

PRODUCENT RZETELNYPRODUCENT RZETELNY




