
BREAK FREE
Partnerský program LiHD 



Break Free
Prelom v celkovom partnerstve  
v akumulátorovom sektore.

Spravte prelom na novú bezkáblovú éru s akumulátormi a začnite s nami výýnosné 
partnerstvo LiHD. Opustite vychodené cestičky, stavte vo svojom sortimente 
 produktov s akumulátormi na LiHD, vedúcou technológiou na trhu! S technológiou 
akumulátorov od Metabo ste vy aj vaši zákazníci jasne pripravení na slobodu bez 
káblov. 

Ako náš LiHD partner máte istotu …

… optického zvýraznenia svojho POS systému

…  servisu all-in na 36 mesiacov s nulovou tarifou pre svojich zákazníkov  
s akumulátormi

… väčšieho profilu s exkluzívnymi partnerskými akciovými produktmi

… vyššieho zisku vďaka spoločnému rastu akumulátorového náradia

Pre LiHD partnerov sme pripravili balík s podpornými opatreniami, ktorý vám 
 pomôže obmedziť konkurenciu. S partnerským LiHD programom sa u svojich 
 zákazníkov navyše dostanete do pozície špecialistu na tému práce bez káblov.



Vďaka technológii LiHD ponúka Metabo ako jediný výrobca na svete 
 celkový rozsah výkonu elektrického náradia v akumulátorovom prevedení 
od 400 až do 2800 Wattov. Aplikácie, kde doteraz mohli byť použité len 
najvýkonnejšie káblové stroje, sú teraz možné s použitím akumulátoro-
vých nástrojov - a to ako pri štandardných strojoch, tak aj pri unikátnych 
systémových riešeniach. 

Čo robí technológiu LiHD tak zvláštnou?  
Kombinácia inovatívnych vysokovýkonných článkov a novovyvinutých 
komponentov LiHD akumulátora sa stará o to, aby bol maximálny výkon 
k dispozícii mimoriadne dlho. Môžete si vybrať medzi tromi kapacitami 
akumulátorov LiHD:

LiHD 8.0 Ah
Ak potrebujete maximálny  
trvalý výkon

LiHD 5.5 Ah
Ak sa zameriavate na  
výkon a životnosť

LiHD 4.0 Ah
Ak je rozhodujúca hmotnosť  
a ovládateľnosť

Prelom v bezkáblových technológiách.



Je jedno, či ide o jednoduché alebo dvojité umiestnenie,  
o paletové alebo pultové vystavenie. Nanovo vyvinutý  
POS systém s exkluzívnymi prvkami je pre vás ako pre LiHD 
partnera základom na mieru ušitej prezentácie akumulá-
torov Metabo vo vašich predajných miestnostiach. Vďaka 
modulárnej konštrukcii POS systému môžete moduly voľne 
kombinovať a rozširovať podľa potreby.

Dobré vedieť:
Vďaka cielenému použitiu červenej farby sa zo zadefino-
vaných foriem a svetelných efektov stane téma akumulá-
torov na predajniach skutočným pútačom pre vašich 
zákazníkov. Riadite tak priebeh pozerania zákazníkov, 
dosiahnete vysokú pozornosť a podporujete predaj. 

Pre Váš digitálny výstup vám ako LiHD partnerovi dodáme 
exkluzívne online moduly pre vašu webstránku, s ktorými 
môžete svojich zákazníkov presvedčiť o výhodách LiHD 
partnera.

Optické zvýraznenie na 
 predajniach: Modulárne a vždy 
vhodné riešenia

Ak chcete svojim zákazníkom ponúknuť plnú istotu nákladov, 
môžete im ako LiHD partnerom ponúknuť pre celý akumulá-
torový systém exkluzívny servis all-in – pre všetky stroje, 
akumulátorové balíky a nabíjacie prístroje! 

Stačí sa zaregistrovať zakúpené stroje online na  
www.metabo-service.com a získate zadarmo 36-mesačnú 
záruku a nárok na opravu opotrebovaných dielov celého 
systému. Veľká pridaná hodnota pre vašich zákazníkov! 
Takisto máte zadarmo zaslanie a vrátenie opravovaných 
strojov prostredníctvom zásielkovej služby pre vás a vašich 
zákazníkov.

Dobré vedieť:
V Metabo potrebujeme na bezplatnú opravu strojov 
väčšinou menej času ako iní výrobcovia za navrhovanú 
cenu. Vaši zákazníci tak dostanú funkčný stroj späť 
rýchlejšie. Je to presvedčivý predajný argument a zároveň 
ďalšia vaša príležitosť, ako sa odlíšiť od konkurencie.

Servis all-in: 36 mesiacov pre 
nulovú tarifu pre vašich zákazní-
kov s akumulátorovým náradím



LiHD partnerom ponúkame exkluzívne akumulátorové 
akciové produkty. Sú špeciálne zabalené a vybavené s 
vlastnými číslami tovaru. Zaistite si s týmito exkluzívnymi 
ponukami nielen väčší obrat a výnos, ale zároveň aj väčšie 
šancu na posilnenie svojho profilu u svojich zákazníkov  
ako špecialistu na práce bez káblov.

Dobré vedieť:
Pre tieto exkluzívne ponuky sme vyvinuli špeciálne LiHD 
partnerské displeje, s ktorými sa vo svojich predajných 
miestnostiach odlíšite od predajcov vo vašom priamom 
okolí. 

Partnerské akciové produkty: 
Ďalší profil pre vás

Nechajte nás spraviť prielom do spoločného partnerstva 
LiHD. Zaistite si s LiHD partnerským programom väčší obrat 
a výnos a ťažte z exkluzívnych podmienok. Dovoľte nám 
spečatiť naše partnerstvo. Najlepšie ešte dnes - Break Free!

Dobré vedieť:
LiHD partnerský program je založený na dohode, v ktorej sú 
písomne stanovené spoločné ciele a podmienky.

Rast zisku s akumulátorovým  
náradím: Spoločný úspech 



S 1800 zamestnancami, 25 vlastnými dcérskymi  
spoločnosťami a 100 importérmi na všetkých kontinentoch 
sme na správnom mieste po celom svete - a vždy tam,  
kde nás potrebujete. 

Metabo - vždy vo Vašej blízkosti
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Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1 
D-72622 Nürtingen
www.metabo.com


