HUNTER SPORT & C ITY PROGRAM – 2022

info klient

Vážení uživatelé závlahových systémů Hunter,
Jste vlastníky, provozovateli či uživateli automatických závlahových systémů Hunter v parcích, na
veřejných plochách, na sportovních stadionech či golfových hřištích?
Potýkáte se například s vandalismem či krádežemi?
Pak právě Vám je určena naše nabídka!
Neplaťte plnou cenu podruhé a využijte naši zvýhodněnou nabídku pro Vás, naše klienty.
Máte v parku či na veřejné ploše nefunkční, nebo díky vandalům zničené části automatického závlahového systému?
Chtěli byste využít možnosti výměny Vašich zničených nebo nefunkčních zařízení a komponentů za nové? A to ještě
za zvýhodněné ceny?
Nevztahuje se na některé z komponentů již záruka, a přesto jej potřebujete vyměnit a při tom ušetřit?

Pak právě Vám je určen věrnostní

HUNTER SPORT

& CITY PROGRAM 2022

Jak to funguje? Jednoduše! Vyměňte staré dosluhující za nové moderní!
Kontaktujte Vašeho dodavatele – certifikovanou partnerskou instalační firmu Hunter, která Vám závlahový systém
namontovala, nebo která Vám smluvně zajišťuje údržbu a servis AZS. Prostřednictvím této firmy si nechte
demontovat všechny vandaly poškozené komponenty závlahy a nechte si místo nich namontovat nové, za
zvýhodněných podmínek. Jako majiteli a uživateli závlahového systému Hunter Vám chceme nabídnout co
nejvýhodnější podmínky. Vážíme si toho, že jste značce projevili důvěru. Chceme Vám tedy vaši důvěru oplatit.
Náhradní identický nebo typově podobný produkt tak získáte za mimořádně výhodných podmínek!
Vyměníte-li např. vandalem poškozený postřikovač za nový, nabídneme Vám stejný nebo typově podobný
postřikovač se stejnou či vyšší užitnou hodnotou, za cenu o
ceníková cena 2022 nového produktu!

25 %

nižší, než je doporučená maloobchodní

Platnost programu:

sezóna 2022 – tj. od 1. března 2022 - do 28. února 2023

Rozsah nabídky:

•
•
•
•
•

Množství:

odpovídající rozsahu systému, kde se SPORT & CITY program plánuje 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
náhradní díly a příslušenství na komponenty HUNTER

Doporučená prodejní cena komponentů HUNTER konečným zákazníkům v rámci SPORT & CITY
programu:

- 25 %

z ceníkové MO ceny 2022 – ceník maloobchod (www.irimon.cz)
(neplatí pro komponenty Hunter GOLF, kde by byla SPORT & CITY cena stanovena individuálně)

Podmínky pro uplatnění požadavku na zakoupení vybraného produktu HUNTER dle programu
HUNTER SPORT & CITY:
1. nákup proveďte prostřednictvím některé z certifikovaných instalačních firem Hunter Partner, s
certifikací platnou pro rok 2022
2. při nákupu je třeba vždy předložit starý nahrazovaný produkt, na který se uplatňuje HUNTER
SPORT & CITY program (jedná se o výměnu).
3. nahrazovaný produkt musí být vrácen kompletní, s výjimkou postřikovačů, kde postačuje výsuvník.
4. nabídka se vztahuje jak na funkční, tak i nefunkční zařízení a komponenty.
5. nabídka se vztahuje i na zjevně mechanicky poškozené prvky poškozené v důsledku
vandalismu, useknutí sekačkou apod.
6. nabídka se vztahuje i na náhradní díly.
7. nabídka se vztahuje pouze na komponenty z oficiální distribuce, které byly zakoupeny u společnosti
IRIMON, spol. s r.o.
8. nabídku programu HUNTER SPORT & CITY lze využít i u komponentů, kde došlo k jejich zcizení a
existuje o tom zápis z šetření Policie ČR.
9. nabídka se nevztahuje na nářadí
Všechny takto zpětně získané starší komponenty Hunter budou v rámci HUNTER SPORT & CITY programu předány
výrobci a podrobeny testování a kontrole. Následně budou rozebrány a ekologicky zlikvidovány.

Praze 2. února 2022
Děkujeme Vám za Vaši účast v tomto programu.
Vyhlašovatelé této nabídky, společnosti 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

