
BREAK FREE
A LiHD partnerprogram 



Break Free
Indulás a közös akkus együttműködés felé vezető úton.

Induljon el az új, vezetékmentes akkus korszak felé vezető úton és kezdjen  velünk 
egy jövedelmező LiHD partneri viszonyt. Hagyja maga mögött a kijárt utat,  
döntsön az akkus termékválasztékánál a LiHD, a piac vezető technológiája mellett!  
A Metabo akkus technológiájával az ügyfeleink startra készen állnak  
a vezetékmentes szabadság felé vezető úton. 

LiHD-partnerünként a következő előnyöket biztosíthatja magának …

… különleges külső megjelenés a POS-rendszerénél

… all-in szerviz 36 hónapos időtartamra ingyenesen az akkus ügyfelei számára

… szélesebb profil exkluzív partneri akciós termékekkel

… nagyobb nyereség a közös akkus fejlődésnek köszönhetően

A LiHD partnerek számára összeállítottunk egy támogató intézkedéseket  
tartalmazó csomagot, amely segíti Önt abban, hogy megkülönböztesse magát  
a versenytársaitól. Emellett a LiHD partnerprogrammal ügyfeleinél specialistaként 
léphet fel a »vezetékmentes munkavégzés« területén.



A LiHD technológiával a Metabo világszerte egyedüli gyártóként az 
 elektromos szerszámok teljes teljesítménypalettáját kínálja akkus 
 változatban – 400 Wattól 2.800 Wattig. Az olyan alkalmazások,  amelyeket 
 eddig csak hálózati gépekkel lehetett megvalósítani, most kábel  
nélkül is megvalósíthatóak – méghozzá nemcsak a standard  gépeknél, 
 hanem a különleges rendszermegoldásoknál is. 

Mi teszi az LiHD technológiát olyan különlegessé?  
A LiHD akkuegységek újszerű, nagy teljesítményű akkucelláinak és  
a teljesen új fejlesztésű akkuegység-komponenseinek kombinációja 
 gondoskodik arról, hogy a maximális erő rendkívül hosszú ideig álljon  
rendelkezésre. Három LiHD akkuegység-kapacitás közül választhat:

LiHD 8.0 Ah
Ha a maximális tartós 
teljesítmény a fontos

LiHD 5.5 Ah
Ha a teljesítmény és az élettartam 
áll a középpontban

LiHD 4.0 Ah
Ha a súly és a kézreállóság  
a döntő

Indulás a kábel nélküli szabadság felé.



Akár elsődleges vagy másodlagos kihelyezés, akár palettás 
vagy pultos eladási prezentáció: az újonnan kifejlesztett 
POS-rendszer exkluzív elemeivel az Ön, mint LiHD partner, 
számára jó alapot biztosít a méretre szabott Metabo  
akkus prezentációhoz az Ön üzletében. A POS-rendszer 
modulokból álló felépítésével az elemeket a saját igényei 
szerint kombinálhatja és bővítheti.

Jó tudni:
A piros szín célzott alkalmazásával, valamint a meghatá-
rozott formák és fényeffektusok használatával az »Akku« 
témakör a POS rendszerben magára vonja az ügyfelei 
figyelmét. Így irányíthatja az ügyfelei figyelmét, nagyfokú 
érdeklődést érhet el és segítheti az értékesítést. 

A digitális megjelenéséhez LiHD partnerként exkluzív online 
szerkezeti elemeket nyújtunk a honlapjához, amelyekkel 
meggyőzheti az ügyfeleit egy LiHD partner előnyeiről.

Különleges megjelenés a  
POS-ben: modulokból álló  
és mindig megfelelő

Annak érdekében, hogy ügyfeleinek teljeskörű költségbiz-
tonságot nyújthasson, LiHD partnerként  exkluzív díjmentes 
all-in szervízt kínálhat, amely a teljes akkus rendszerre 
vonatkozik – minden gépre, akkuegységre és töltőre! 

Ehhez egyszerűen online regisztrálni kell az eladott gépet  
a www.metabo-service.com oldalon és már ingyenesen  
meg is kapták a 36 hónapos garanciát mely a kopó alkatré-
szekre is vonatkozik. Ez hatalmas értéktöbbletet jelent az 
ügyfelei számára! A javítandó gépek csomagküldő szolgá-
lattal való el- és visszaszállítása az Ön és ügyfele számára 
szintén ingyenes.

Jó tudni:
Mi a Metabonál a gépek ingyenes javítását gyakran 
rövidebb idő alatt elvégezzük, mint amennyi idő alatt más 
gyártók összeállítják a költségbecslésüket. Így ügyfelei 
sokkal gyorsabban visszakapják a működő gépüket.  
Ez meggyőző érv az eladás során – és egy újabb esély az  
Ön számára, hogy kiemelkedjen a versenytársak közül.

All-in szerviz:  
36 hónap ingyenesen  
az akkus ügyfelei számára



LiHD partnereink számára exkluzív akkus akciós termékeket 
kínálunk. Ezeket speciálisan csomagoljuk és saját 
cikkszámmal látjuk el. Ezekkel az exkluzív ajánlatokkal Ön 
nem csak a forgalom és a bevétel területén tehet szert 
többletre, hanem ezzel egyidőben további esélyek nyílnak 
meg Ön előtt arra, hogy a »vezetékmentes munkavégzés« 
területén profi specialistaként erősíthesse helyzetét az 
ügyfeleinél.

Jó tudni:
Ezekhez az exkluzív ajánlatokhoz speciális LiHD partner 
eladási prezentációt fejlesztettünk ki, amelyekkel az 
üzletében kiemelkedik a közvetlen környezetében dolgozó 
kereskedők sorából. 

Akciós termékek LiHD  
partnereink számára:  
szélesebb profil az Ön számára

Jöjjön velünk, induljunk közösen egy növekedési LiHD 
együttműködés felé. Biztosítsa magának a LiHD partner-
programmal a nagyobb forgalmat és bevételt, profitáljon az 
exkluzív kondíciókból. Kössük meg együttműködésünket. 
Még ma - Break Free!

Jó tudni:
A LiHD partnerprogram egy olyan megállapodáson alapul, 
amelyben írásban rögzítjük a közös célokat és a kondíciókat.

Jövedelmező  
növekedés akkuval:  
közösen sikeresen 



Az 1.800 munkatársunkkal, 25 saját leányvállalattal és  
100 importőrünkkel valamennyi kontinensen világszerte a 
helyszínen vagyunk – mindig ott, ahol szükség van ránk. 

Metabo – mindig az Ön közelében.
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Metabo Hungária Kft
1103 Budapest 
Noszlopy u. 30
www.metabo.hu


