HUNTER UPGRADE PROGRAM – 2018

info klient

Vážení uživatelé libovolného závlahového systému Hunter,
firmy Hunter Ind. i IRIMON, spol. s r.o. si velice váží všech svých zákazníků. Nejen těch současných, jejichž počet
stále roste, ale i všech těch, kteří si nechali závlahový systém Hunter namontovat již před mnoha lety a dodnes jim
závlahový systém Hunter přináší radost a užitek. Přestože jejich systém ještě dobře slouží, i oni by měli mít právo
využívat nové moderní produkty firmy HUNTER.
Díky neustále se zrychlujícímu technologickému vývoji, inovativnímu přístupu a filosofii firmy Hunter Industries, na
trh přichází každoročně mnoho nových moderních produktů. Závlahové komponenty Hunter jsou tak stále
dokonalejší, zvyšuje se jejich užitná hodnota, jejich odolnost proti poškození či uživatelský komfort. Moderní
technologie pomáhají stále více šetřit spotřebu vody a energií, závlaha je tak díky tomu stále efektivnější a
uživatelsky příjemnější.
Patříte mezi majitele či provozovatele závlahového systému Hunter?
Uvažujete o částečné obnově či modernizaci některých součástí Vašeho systému Hunter? Chtěli byste si pořídit
například novou generaci postřikovačů Hunter ULTRA nebo velice úspěšný moderní řídicí systém Hunter SOLAR
SYNC s multisenzorem a Vaše dosavadní řídící jednotka s ním neumí spolupracovat? Chcete využívat moderní
technologie, které v době instalace Vašeho závlahového systému nebyly ještě na trhu? Například zmiňovaný SOLAR
SYNC Vám zajistí, že se Váš závlahový systém nebude řídit jen podle časových pokynů ovládací jednotky (takto
pracuje drtivá většina všech závlahových systémů na trhu), ale Vaše závlaha bude díky systému SOLAR SYNC
provozována v přímé závislosti na počasí! Uvítali byste další zvýšení užitné hodnoty Vašeho stávajícího závlahového
systému?
Pak právě Vám je určen věrnostní

HUNTER UPGRADE PROGRAM 2018

Jak to funguje? Jednoduše! Vyměňte staré za nové! Hunter za Hunter!
Kontaktujte některou certifikovanou partnerskou instalační firmu HUNTER, nejlépe tu, která Vám závlahový systém
namontovala a požádejte ji o návrh na upgrade Vašeho staršího systému s využitím programu UPGRADE. Doporučí
Vám, jaké komponenty lze případně nahradit za modernější a jaké uživatelské výhody Vám tato úprava přinese.
Pokud se rozhodnete pořídit si nový moderní produkt, jednoduše jej vyměňte za starý. Kontaktovat nás však můžete
i sami, pokud budete chtít poradit s výběrem možných prvků a řešení, přímo si vybrané prvky prohlédnout a
vyzkoušet nebo pokud budete chtít pomoci s výběrem vhodné partnerské instalační firmy Hunter, která by Vám
následně požadovanou výměnu v programu HUNTER UPGRADE zajistila. Záleží jen na Vašem rozhodnutí.
Nový produkt tak získáte za mimořádně výhodných podmínek jako odměnu za věrnost značce Hunter!
Vyměňte např. jakýkoliv Váš starý postřikovač za nový, vyměňte starou jednotku, ventil či senzor a vyberte si
modernější nový produkt značky HUNTER, s vyšší užitnou hodnotou, za cenu o

25 %

nižší,
než je doporučená maloobchodní ceníková cena 2018 nového produktu!
Platnost programu:

sezóna 2018 – tj. od 1. března 2018 - do 28. února 2019

Rozsah nabídky:

•
•
•
•
•

Množství:

odpovídající rozsahu systému, kde lze HUNTER UPGRADE PROGRAM využít
až do limitu 50.000 Kč bez DPH na projekt/rok

rotační postřikovače a trysky HUNTER
rozprašovací postřikovače a trysky HUNTER
ovládací jednotky, senzory a řídící systémy HUNTER
elektromagnetické ventily HUNTER
příslušenství HUNTER

Doporučená prodejní cena komponentů HUNTER konečným zákazníkům v rámci HUNTER UPGRADE
programu:

- 25 %

z ceníkové MO ceny 2018 – ceník maloobchod

(neplatí pro komponenty Hunter GOLF, kde by byla UPGRADE cena stanovena individuálně)

Podmínky pro uplatnění požadavku na zakoupení vybraného produktu HUNTER dle programu
HUNTER UPGRADE:
1. nákup je doporučeno provést prostřednictvím některé z certifikovaných partnerských instalačních
firem Hunter, s certifikací platnou pro rok 2018
2. při nákupu je třeba vždy předložit starý nahrazovaný produkt, na který se uplatňuje program
HUNTER UPRADE (jedná se o výměnu)
3. program se vztahuje POUZE na produkty značky, než Hunter
4. nabídka se vztahuje jak na funkční, tak i nefunkční zařízení a komponenty bez zjevného
mechanického poškození
5. nabídka se nevztahuje na nářadí a náhradní díly
6. nabídka se vztahuje pouze na komponenty z oficiální distribuce, které byly zakoupeny u firmy
IRIMON, spol. s r.o.

Všechny takto zpětně získané starší komponenty budou rozebrány a ekologicky zlikvidovány.
V Praze 2. ledna 2018

Děkujeme Vám za Vaši účast v tomto programu.
Vyhlašovatelé této nabídky, firmy Hunter Ind. a IRIMON, spol. s r.o. si vyhrazují právo kdykoliv bez udání důvodů aktualizovat podmínky této
akce, upravit dobu trvání a platnost této nabídky bez předchozího upozornění.

IRIMON, spol. s r.o., Obchodní zastoupení Hunter pro ČR, Rožmberská 1272, 19800 Praha 9
www.irimon.cz

