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Partner pro Tvoje podnikání.

Svět na nás může stavět. A Ty na nás.

Profiservis je k dispozici ve všech marketech HORNBACH.
Všechny kontaktní údaje profitýmů jsou uvedeny na
hornbach.de/profiservice-kontakt.

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim
Telefon: +49 6348 60-00
Fax: +49 6348 60-4000

CZ
0920

Více pro
profesionály.
Více pro Vás.
Bez ohledu na to, zda
nakupují v marketu
nebo na našem
e-shopu: stále více
řemeslníků z nejrůznějších oborů nakupuje
pracovní materiál v HORNBACHu. Poskytovatelé
komplexních renovačních služeb a oprav, ale
také veřejná zařízení, hotely, kluby, zemědělské
podniky a živnostníci, ti všichni patří k našim
nejváženějším zákazníkům.
Velký výběr a plné regály, vysoce kvalitní značky
za zaručeně trvale nejnižší ceny a osobní
kontaktní osoby v našem profiservisu: Abychom
Vám mohli jako profesionálovi optimálně pomoci
s Vašimi projekty a zakázkami, neustále dále
zdokonalujeme náš sortiment a naše služby.
V této brožuře Vám poskytneme přehled výhod pro
profi zákazníky v HORNBACHu.
Chtěli byste se dozvědět více? Pracovníci podpory
pro profi zákazníky ve Vašem marketu HORNBACH
si na Vás rádi udělají čas. Jednoduše zatelefonujte
nebo se zastavte v marketu v profiservisu
ProfiTheke.
Se srdečným pozdravem
Jochen Braun
člen obchodního vedení Německo
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Pro profesionály jako Ty. Profiservis HORNBACH.

Všechny informace získáš v marketu nebo na hornbach-profi.de
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Staráš se o své zákazníky.
A my o Tebe.
Osobní kontaktní osoba pro živnostníky v každém marketu HORNBACH.
Tvůj pracovník podpory pro profi zákazníky Ti individuálně zodpoví Tvoje dotazy a požadavky.
Své pracovníky podpory pro profi zákazníky nalezneš v profiservisu (ProfiTheke)
v marketu.

Během pracovní doby můžeš pracovníky podpory pro profi zákazníky kontaktovat
pomocí přímé provolby.

My a mnoho dalších
pracovníků podpory pro
profi zákazníky jsme tu pro
Tebe po celém Německu.

@

Také můžeš pracovníkům podpory pro profi zákazníky poslat rovnou přes e-mail
své dotazy.

Zprávy můžeš posílat pracovníkům podpory pro profi zákazníky také rychle přes
WhatsApp.

„Předem jsem provedl objednávku u svého pracovníka podpory pro profi zákazníky a pravě
jsem si ji vyzvedl. To mi připadá super,“ říká jeden zákazník z marketu Darmstadt.
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Pro profesionály jako Ty. Profiservis HORNBACH.

Všechny informace získáš v marketu nebo na hornbach-profi.de
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Trvale nejnižší ceny HORNBACH:

Vše výhodně.

Platí pro celý sortiment – přes e-shop nebo v marketu.

Velká množství lze nakoupit
nejvýhodněji za stupňovité ceny.
Při odběru velkých množství můžeš využít výhodnějších jednotkových cen.
Pro Tebe okamžitě k dispozici v marketu.

Vždy výhodně.
365 dní v roce.

Zaručeně výhodně.

Objevíš-li u konkurence stejný výrobek za výhodnější cenu, obdržíš tento
výrobek za příslušnou objevenou cenu. V marketu ti dáme navíc na výrobky,
které jsou skladem, další slevu ve výší 10 %. Nevztahuje se na výprodeje.

A dokonce i po koupi.

A pokud by výrobek do 30 dní od nákupu v HORNBACHu zlevnil, vrátíme ti
daný rozdíl. Za tímto účelem si jednoduše vytvoř zákaznický účet, zadej
nákup pomocí elektronické účtenky a v případě zlevnění obdržíš pro svůj
další nákup automaticky dobropis. Nevztahuje se na výprodeje.
Více se dozvíš na hornbach.de/dauertiefpreise

U takto označených výrobků
máš při zakoupení větší obalové
jednotky cenové zvýhodnění ve
srovnání s jednotkovou cenou.

Všechny informace získáš v marketu nebo na hornbach-profi.de
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Bezhotovostní platby pomocí Profikarty HORNBACH.

Na prvním místě je, co potřebuješ.
Zaplatit můžeš také později.
S Profikartou se platí bezhotovostně a až o 5 týdnů později.
Platba jednou měsíčně
Zaplať za svůj materiál až o 5 týdnů později svojí Profikartou. Každý měsíc obdržíš vyúčtování.
Již žádná hotovost pro Tvé zaměstnance
Umožni svým zaměstnancům nakupování pomocí dodatečných karet s individuálně stanoveným limitem.
Faktura na každý nákup
Pro každý nákup obdržíš kompletní fakturu, kterou uznává finanční úřad.
Pokladna pro profi zákazníky
Oskenuj rychleji na pokladně pro profi zákazníky a ušetři čas.
Přehled nákupů
Tvůj pracovník podpory pro profi zákazníky Ti poskytne podrobný a přesný produktový přehled Tvých nákupů
pro jakékoli období.
Rozšířená garance vrácení

Co je Profikarta?
S bezplatnou Profikartou máš každý měsíc
k dispozici pevně stanovený nákupní limit.
V rámci tohoto limitu můžeš nakupovat
bezhotovostně a zaplatit následující měsíc.
Nákupy na Tebou individuálně stanovený limit
mohou provádět také Tvoji zaměstnanci.
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Pro profesionály jako Ty. Profiservis HORNBACH.

Nepoužité zboží z našeho skladového sortimentu můžeš bezplatně vrátit do 12 týdnů. S výjimkou
speciálních provedení.
Sleva na přístroje k pronájmu
V BOELS si můžeš vypůjčit nářadí bez kauce* a s 10% slevou.

*S výjimkou drahých přístrojů, jako např. bagru nad 2,5 t.

Všechny informace získáš v marketu nebo na hornbach-profi.de
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Elektroinstalace.

Newton měl teorie.
Ty se staráš o praxi.
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// Jističe a rozvodné skříně

// Spínací programy

// Upevnění kabelů a kabelové spoje

// Rozvodné krabice a odbočnice

Další sortiment elektra je k dispozici v marketu nebo na e-shopu.
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Suchá výstavba.

Jiní platí za CrossFit.
Ty chodíš jednoduše do práce.
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// Sádrokartonové a sádrovláknité
desky

// Izolace

// Profily a stropní podhledy

// Nářadí pro suchou výstavbu

Další sortiment pro suchou výstavbu je k dispozici v marketu nebo na e-shopu.
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Sanitární instalace.

Důvod, proč je ve
slovníku slovo „hotovo“
před slovem „padla“.
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// Splachovací nádržky a předstěnové
systémy

// Instalační materiály a nářadí

// Topná tělesa a příslušenství

// Koupelnová keramika a armatury

Další sortiment sanity je k dispozici v marketu nebo na e-shopu.
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Malířské práce.

Ty provedeš svoji práci.
A své poslání.
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// Barvy, laky a tapety

// Tmelící a stěrkové hmoty a tmely

// Lepení a zakrytí

// Nářadí a postřikovače

Další sortiment pro malířské práce je k dispozici v marketu nebo na e-shopu.
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Tvorba zahrady a tvorba krajiny.

Plevel nakonec uhyne.
Díky Tobě.
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// Zahradní stavebniny

// Zahradní stroje a lesnické potřeby

// Ploty a zástěny

// Rostliny pro živé ploty, půdopokryvní
rostliny, trvalky

Další sortiment pro zahradu je k dispozici v marketu nebo na e-shopu.
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Správa domů a budov.
budov.

Celý dům chce od Tebe něco vědět.
Jsme tu, pokud budeš mít Ty sám
nějaké dotazy.
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// Zařízení dílny

// Stroje a nářadí

// Pracovní oblečení

// Smart Home, topení a osvětlení

Další sortiment pro opravu a údržbu budov je k dispozici v marketu nebo na e-shopu.
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Gastronomie a hotelnictví.

Jsi hoteliér, majitel baru
a šéfkuchař v jedné osobě.
Zkrátka: profík.
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// Potřeby pro gastro byznys

// Gastro hygiena

// X XL květináče a prostorové
dělicí příčky

// Dlažba a obklady pro
gastronomické podniky

Další sortiment pro pohostinství a restaurace je k dispozici v marketu nebo na e-shopu.
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Mateřské školky.

// Ploty a zástěny

// Hračky podle EN 1176

// Potřeby na tvoření

// Protisluneční ochrana

// Protipádové rohože podle EN 1176

// Písek, substrát, mulčovací kůra

Staráš se o naši budoucnost.
My o Tebe.
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Další sortiment je k dispozici v marketu nebo na e-shopu.
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Další služby pro Tebe.
Přířez dřeva

Půjčovna vzorků

Odborně a s milimetrovou přesností.
Nyní také s možností objednání
on-line a vyzvednutí v prodejně.

Vzorníky barev a také vzorky tapet,
podlahových krytin a dlažby pro
poradenství Tvým zákazníkům.

Dodavatelský servis
Dodáváme přímo na stavbu.
Dodání vozidlem s jeřábovou
nástavbou na dotaz v marketu.
Servis plynových lahví
Máme různé druhy plynů: propan,
acetylen, argon, oxid uhličitý, kyslík,
ochranný plyn, plyn pro vysokozdvižné
vozíky, plyn do balónků.

Jsme Tvůj sklad.
Abys žádný nepotřeboval.
Plné regály. Velká množství ihned k odběru.
Vjedeš, naložíš, zaplatíš a odjedeš.

Pronájem přívěsných vozíků
a dodávek
Nyní lze rezervovat také on-line
Centrum míchání barev
Barvy, lazury, laky a omítky –
kdykoli s možností tónování
v jakémkoli odstínu a k domíchání.

Služby pronájmu BOELS
S Profikartou sleva 10 % na přístroje k pronájmu.
Více než 2 500 strojů, nářadí
a speciálních přístrojů k pronájmu.
Nyní lze také rezervovat on-line.
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Pro profesionály jako Ty. Profiservis HORNBACH.

Všechny informace získáš v marketu nebo na hornbach.de/services
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Produkty na zaměření.
S možností konfigurace on-line.

Plánovač interiéru.

Umožni produkty individuálně nakonfigurovat.
V marketu, on-line na e-shopu nebo v aplikaci HORNBACH.

• Vyber si z velké nabídky podlahových krytin, tapet,
barev na zeď a vnitřních dveří z našeho sortimentu.

Vizualizuj místnost svých zákazníků v 3D

• Umísti nábytek individuálně podle přání Tvých zákazníků.

// S tříhání plechů a plechových
hranolů

// Sprchové kabiny

// Okna

// Vnitřní dveře a zárubně

Plánovač exteriéru.
• Kombinuj barvy na zeď, sokly a okna.
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// Protisluneční ochrana

// Pracovní desky

// Schody

// Markýzy

// Ochrana proti hmyzu

// Zrcadla

// Rámy na obrazy a pasparty

// Ochranné obaly

Pro profesionály jako Ty. Profiservis HORNBACH.

• Porovnej různé modely dveří.

Všechny informace získáš v marketu nebo na hornbach.de/services
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E-shop.

Aplikace HORNBACH.

Rezervovat a vyzvednout v prodejně

Dostupnost

• Rezervace pohodlně a kdykoliv v e-shopu

U produktů je uvedeno jejich
dostupné skladové množství,
umístění v prodejně a také
naše stupňovité ceny.

• V yzvednutí zboží již několik hodin od
rezervování – nebo později v požadovaný
termín.

Skener

• V šechno rezervované zboží je připraveno
na výdeji zboží nebo u pracovníka podpory
pro profi zákazníky k vyzvednutí.

Na stavbě, u zákazníka nebo
u regálu: oskenuj čárové
kódy a okamžitě se Ti zobrazí
podrobnosti o výrobku.

Koupit a nechat doručit domů
• Možnost různých způsobů plateb

Rozpoznání obrázku

• Objednat on-line a zaplatit v prodejně
• Nechat doručit zboží na požadovanou
adresu

Vyfotografuj si výrobek
a zobraz si ho v aplikaci
HORNBACH na e-shopu.

• Balíkové zboží s dopravou zdarma od
hodnoty 50 €

A je hotovo!
E-Bon

Výhody zákaznického účtu
• Bezpečná přeprava zboží
Pokud by došlo při přepravě určitého
výrobku ve vlastním vozidle nebo
v nájemní dodávce na místo použití
k poškození výrobku, poté výrobek
vyměníme.

Jednoduše oskenuj po nákupu
elektronickou účtenku. Díky
tomu si tak zachováš přehled
a budeš moci využít zlevnění
do 30 dní od nákupu.

Zastav se na kávu v profi
servisu (ProfiTheke)
nebo
sjednej si termín
s pracovníkem podpory
pro profi zákazníky přímo
u sebe, nebo v marketu.
Zajdi do HORNBACHu
a staň se profi zákazníkem.

Více na hornbach.de/app

• Absolutní přehled všech nákupů
Můžeš si kdykoli prohlédnout své objednávky. Lze uložit několik dodacích adres.
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Každý hrdina potřebuje partnera,
na kterého se může spolehnout.

Pro profesionály jako Ty. Profiservis HORNBACH.

Oskenuj kód a stáhni
si nyní aplikaci
HORNBACH!

Přihlas se v marketu nebo na hornbach-profi.de
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