
BREAK FREE
Partnerský program LiHD 



Break Free
Cesta do společného akumulátorového partnerství

Vydejte se na cestu do nového akumulátorového věku a začněte s námi profitovat 
z partnerství LiHD. Opusťte vyšlapané cesty, vsaďte na ve svém akumulátorovém 
sortimentu na LiHD, přední technologii na trhu! S akumulátorovou technologií 
Metabo jste vy a vaši zákazníci připraveni na bezkabelovou svobodu. 

Jako náš partner LiHD si zajistíte …

… jedinečný design pro vaše prodejní místo

…  Servis all-in: 36 měsíců bezplatného servisu pro vaše zákazníky  
s akumulátorovým nářadím

… exkluzivní partnerské nabídky akčních výrobků

… větší profit díky společnému akumulátorovému růstu

Pro partnery LiHD jsme vytvořili balíček podpůrných opatření, který vám pomůže 
odlišit se od konkurence. Kromě toho se u vašich zákazníků s partnerským  
programem LiHD představíte jako specialista v oblasti »bezkabelové práce«.



S technologií LiHD Metabo jako jediný výrobce na světě nabízí celou řadu 
výkonů elektrického nářadí v akumulátorové verzi – od 400 do 2.800 W.  
Aplikace, které byly dosud vyhrazeny jen nejsilněším elektrickým strojům, 
je nyní možné provádět bezkabelově – a to jak u standardních strojů,  
tak i u jedinečných systémových řešení. 

Co dělá technologii LiHD tak zvláštní? Kombinace nových, vysoce 
 výkonných článků a úplně nově vyvinutých komponent akumulátorových 
článků LiHD zajišťuje, že je extrémně dlouho k dispozici maximální síla. 
Můžete volit mezi třemi kapacitami akumulátorových článků LiHD:

LiHD 8,0 Ah
Když je požadován maximální  
trvalý výkon

LiHD 5,5 Ah
Když je ve středu zájmu  
výkon a trvanlivost

LiHD 4,0 Ah
Když je rozhodující hmotnost  
a snadné ovládání

Cesta do bezkabelové svobody.



Ať už je to regál nebo jiné umístění, ať už je to paletový  
nebo pultový výstavní box: nově vyvinutý POS systém  
s exkluzivními prvky je pro vás jako partnera LiHD základem 
na míru střižené prezentace akumulátorových článků Metabo 
ve vašich prodejních prostorách. Díky modulární struktuře 
POS systému můžete moduly kombinovat a rozšiřovat podle 
potřeby.

Co byste měli vědět:
Cíleným použitím červené barvy, definovaných tvarů a 
světelných efektů se téma »akumulátorové technologie«  
na pokladním místě stává skutečným lákadlem pro vaše 
zákazníky. Tím upoutáte pohled zákazníka, dosáhnete  
jeho vysoké pozornost a podpoříte prodej. 

Pro vaši digitální prezentaci vám jako partnerovi LiHD 
poskytneme exkluzivní online moduly pro vaši webovou 
stránku, se kterými můžete své zákazníky předvědčit o 
výhodách partnera LiHD.

Jedinečný design na  
prodejním místě:  
modulární a vždy vhodný

Chcete-li svým zákazníkům nabídnout plnou bezpečnost 
nákladů, můžete jim jako partner LiHD exkluzivně nabídnout 
bezplatný all-in servis pro celý akumulátorový systém  
– pro všechny stroje, akumulátorové články a nabíječky! 

Zakoupený stroj jednoduše online zaregistrujte na stránkách 
www.metabo-service.com a zdarma získáte 36měsíční 
záruční opravy a opravy způsobené opotřebením na celý 
systém (vyjma průmyslových zákazníků). Obrovská přidaná 
hodnota pro vaše zákazníky! Vyzvednutí a zpětné zaslání 
stroje k opravě prostřednictvím zásilkové služby jsou pro vás 
i vaše zákazníky rovněž zdarma.

Co byste měli vědět:
U Metaba potřebujeme pro bezplatnou opravu stroje 
většinou méně času než jiní výrobci pro cenovou nabídku. 
Tak vaši zákazníci získají mnohem rychleji zpět funkční stroj. 
To je přesvědčivý prodejní argument – a další šance pro  
vás oproti konkurenci.

Servis all-in: 36 měsíců bezplat-
ného servisu pro vaše zákazníky 
s akumulátorovým nářadím



Partnerům LiHD nabízíme exkluzivní akumulátorové výrobky 
v akci. Jsou speciálně zabalené a opatřené vlastními čísly 
výrobků. S těmito exkluzivními nabídkami si zajistíte nejen 
větší obrat a zisk, ale současně i další šanci vylepšit svůj 
profil jako odborníka pro »bezkabelovou práci« u vašich 
zákazníků.

Co byste měli vědět:
Pro tyto exkluzivní nabídky jsme vyvinuli speciální výstavní 
boxy LiHD, které se budou ve vašich prodejních prostorech 
lišit od prezentace prodejců ve vašem blízkém okolí. 

Exkluzivní partnerské nabídky: 
Větší profil pro vás

Vstupte s námi do společného partnerství LiHD k většímu 
růstu. Zajistěte si díky partnerskému programu LiHD  
větší obrat a zisk a profitujte z exkluzivních podmínek. 
Stvrďte naše partnerství. A to ještě dnes – Break Free!

Co byste měli vědět:
Partnerský program LiHD se zakládá na smlouvě, ve které 
budou písemně zaznamenány společné cíle a podmínky.

Výhodný růst s  
akumumulátorovou technologií: 
Společně a úspěšně



Se svými 1 800 zaměstnanci, 25 vlastními distribučními 
 společnostmi a 100 dovozci na všech kontinentech jsme po 
celém světě tam, kde nás právě potřebujete. 

Metabo – vždy na dosah.
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Metabo s.r.o.
Kralovická 1793 
CZ 250 01 Brandýs nad Labem
www.metabo.cz


