
BREAK FREE
LiHD program za partnerje 



Break Free
Skupaj si delimo prihodnost brez kablov.

Vstopite v prihodnost brez kablov in skupaj z nami profitirajte z  LiHD 
tehnologijo. Na LiHD, vodilno tehnologijo na trgu, se lahko popolnoma 
zanesete! S tehnologijo Metabo baterij ste vi in   vaš kupci pripravljeni 
na popolno svobodo. 

Kot naš LiHD partner si zagotovite …

... vpadljive in dovršene razstavne regale

... podporo in ugodnosti za vaše kupce

... večji dobiček z ekskluzivnimi ponudbami samo za naše partnerje

... več dobička z večjim tržnim deležem baterijskega programa

Za LiHD partnerje smo pripravili promocijski paket, ki vam bo pomagal postati 
opaznejši od konkurence. Poleg tega lahko s partnerskim programom LiHD 
svojim kupcem omogočite popolno svobodo brez kablov.



S tehnologijo LiHD je Metabo edini proizvajalec na svetu, ki nudi 
celotno paleto baterijskih strojev - moči od 400 do 2800 Watov. 
Opravila, ki so bila prej rezervirana samo za električne stroje, sedaj 
lahko opravite tudi z baterijskimi - in to tako s posameznimi stroji 
kot tudi z edinstvenimi sistemskimi rešitvami. 

Zakaj je LiHD tehnologija tako posebna?  
Kombinacija novih, visoko-vzdržljivih baterijskih celic in novo razvitih 
sestavnih delov LiHD baterijskega paketa zagotavlja, da je baterijski 
paket močan in vzdržljiv zelo dolgo časa. Izbirate lahko med tremi 
kapacitetami baterijskih paketov LiHD.

LiHD 8.0 Ah
Ko potrebujete največjo moč 
brez premora.

LiHD 5.5 Ah
Ko uspeh šteje.

LiHD 4.0 Ah
Ko sta teža in priročnost ključnega 
pomena.

Vstopite v prihodnost brez kablov!



Naš razstavni regal je modularno zasnovan, zato ga lahko 
popolnoma prilagodite vašim potrebam. Razstavni sistem z 
ekskluzivnimi elementi je zasnovan posebej za predstavitev 
baterijskega programa Metabo v vaših prodajnih prostorih.

Dobro je vedeti:
Razstavne regale smo oblikovali z uporabo barv, oblik in 
svetlobnih učinkov, da bodo resnično privlačni za vaše 
kupce. 

Kot našemu LiHD partnerju vam omogočamo uporabo 
ekskluzivnih spletnih gradnikov za digitalno predstavitev na 
vaši spletni strani, s katero svojim kupcem lahko prikažete  
prednosti  LiHD tehnologije.

Vpadljivi poudarki na razstavnem 
regalu: prilagoditev regala 
svojim željam in potrebam

Da bi svojim kupcem nudili popolno zanesljivost, jim kot 
zanesljiv LiHD partner lahko ponudite celovit sistem LiHD 
baterijskih paketov, polnilcev in strojev! 

Preprosto registrirajte prodani stroj na spletni strani  
www.metabo.si in podaljšajte veljavnost garancije strojev 
na 36 mescev. Velika dodana vrednost za vaše kupce! 
Pošiljanje strojev Metabo, ki so predmet garancijskega 
popravila, na naš pooblaščeni servis, je brezplačno za vas in 
vaše kupce.

Dobro je vedeti:
Metabo je edini proizvajalec, ki vam nudi samodejno 3-letno 
garancijo na Li-ionske baterijske pakete – ne glede na število 
polnjenj. Za vse napetosti in kapacitete Metabo.

Popolna podpora in odlične 
ugodnosti za vaše kupce



Našim LiHD partnerjem ekskluzivno nudimo promocijske 
baterijske izdelke. Pakirani so v posebni embalaži, s 
posebno št. izdelka. Tako lahko povečate prodajo in dobiček 
po drugi strani pa tudi postanete specialist za baterijski 
program.

Dobro je vedeti:
Za te ekskluzivne ponudbe smo izdelali tudi posebne LiHD 
partner prikazovalnike, ki bodo v vaših prodajnih prostorih 
močno izstopali. 

Promocijska ponudba za 
partnerje: več za vas

Odpravimo se proti skupnemu LiHD partnerstvu rasti. 
Povečajte prodajo in dobiček prek partnerskega programa 
LiHD in izkoristite nekatere izključne ugodnosti. Sklenimo 
naše partnerstvo. Takoj, ko je mogoče, danes - Break Free!

Dobro je vedeti:
LiHD partnerstvo je sklenjeno v obliki pisne pogodbe, 
podpisane z obeh strani.

Dobičkonosna rast z 
baterijskim programom: 
skupen uspeh 



S 1800 zaposlenimi, 25. podružnicami in 100. uvozniki  
na vseh celinah smo povsod prisotni in vedno z vami.  
Kadarkoli nas potrebujete. 

Metabo - vedno z vami.
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Metabo d. o. o.
Poslovna cona A 12 
4208 Šenčur
www.metabo.si


