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Partner dla Twojej działalności.

Świat może stawiać na Ciebie. A Ty na nas.

ProfiService dostępny jest we wszystkich marketach HORNBACH.
Wszystkie dane kontaktowe do lokalnego ProfiTeam znajdziesz na
hornbach.de/profiservice-kontakt.

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

PL
0920

Więcej dla
profesjonalistów.
Więcej dla Ciebie.
Niezależnie czy w markecie czy
w sklepie online: coraz więcej
fachowców najróżniejszych branż
w materiały do pracy zaopatruje
się w HORNBACH. Ogólnobudowlane firmy remontowe
i konserwacyjne, a także instytucje użyteczności publicznej,
hotele, zrzeszenia, gospodarstwa rolne oraz osoby prowadzące
działalność gospodarczą należą do naszych najwierniejszych
klientów.
Duży wybór i pełne regały, znakomite marki po gwarantowanych
stale najniższych cenach oraz osobista obsługa przez doradców
przy naszym stoisku dla profesjonalistów: by optymalnie
wesprzeć Państwa przy Waszych projektach i zleceniach ciągle
rozszerzamy nasz asortyment i nasze usługi.
W niniejszej broszurze przedstawiamy Państwu przegląd
korzyści dla profesjonalistów w HORNBACH.
Czy chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej? Opiekun
klientów profesjonalnych w Państwa lokalnym markecie
HORNBACH chętnie poświęci Państwu czas. Wystarczy po
prostu zadzwonić lub odwiedzić w markecie stoisko dla
profesjonalistów ProfiTheke.
Serdecznie pozdrawiam,
Jochen Braun
Członek dyrekcji w Niemczech
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Tak dla profesjonalistów, jak i dla Ciebie. ProfiService HORNBACH.

Wszystkie informacje w markecie lub na hornbach-profi.de
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Troszczysz się o swoich klientów.
A my o Ciebie.
Osobisty partner do kontaktu dla klientów komercyjnych w każdym markecie HORNBACH.
Twój opiekun klientów profesjonalnych pomoże Ci w indywidualnych pytaniach i problemach.
Znajdziesz swoich opiekunów klientów profesjonalnych na stoisku dla
profesjonalistów w markecie.

W godzinach otwarcia opiekunowie klientów profesjonalnych dostępni są dla Ciebie
poprzez bezpośredni wewnętrzny numer.

My, tak jak wielu innych
opiekunów klientów
profesjonalnych, w całych
Niemczech jesteśmy
na miejscu dla Państwa.

@

Zapytania możesz przesyłać mailem bezpośrednio do opiekuna klientów
profesjonalnych.

Wiadomości do swojego opiekuna klientów profesjonalnych możesz szybko wysyłać
także poprzez aplikację WhatsApp.

„Wcześniej zamówiłem u mojego opiekuna klientów profesjonalnych poprzez WhatsApp i właśnie
odbieram. To jest super”. mówi jeden z klientów z marketu w Darmstadt.
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Trwale niskie ceny HORNBACH:

Wszystko w korzystnych cenach.
Obowiązuje dla całego asortymentu – niezależnie czy online czy w markecie.

Duże ilości najlepiej kupować
za progresywne ceny.
W przypadku odbioru większych ilości skorzystaj z korzystniejszych cen za sztukę.
Od teraz dostępne dla Ciebie w markecie.

Zawsze w korzystnych cenach.
365 dni w roku.

Gwarancja korzystnych cen.
Gdybyś u konkurencji znalazł identyczny artykuł za niższą cenę, tę cenę
zrobimy u nas. W markecie otrzymasz do tego na dostępne tam artykuły
10 % ekstra. Wyłączone są z tego produkty wyprzedażowe.

Nawet po zakupie.

Gdyby jakiś produkt nawet do 30 dni od Twojego zakupu w HORNBACH miał niższą
cenę, zostanie ona oddana Tobie w formie różnicy. W tym celu po prostu utwórz
konto klienta, zarejestruj zakup za pomocą elektronicznego bonu kasowego
i w przypadku spadku ceny automatycznie otrzymasz środki do wykorzystania
na Twoje następne zakupy. Wyłączone są z tego produkty wyprzedażowe.
Dowiedz się więcej na hornbach.de/dauertiefpreise

Przy tak oznakowanych artykułach
otrzymasz bonus do ceny przy kupnie
większego opakowania w porównaniu
do ceny detalicznej.

Wszystkie informacje w markecie lub na hornbach-profi.de
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Płatność za pomocą ProfiCard HORNBACH.

Na pierwszym miejscu to, czego potrzebujesz.
Zapłacić możesz później.
Za pomocą ProfiCard płaci się bezgotówkowo i z odroczeniem nawet do 5 tygodni.
Płatność raz w miesiącu
Zapłać za swój materiał nawet 5 tygodni później za pomocą ProfiCard. Każdego miesiąca otrzymasz rozliczenie.
Już bez gotówki dla Twoich pracowników
Przekaż pełnomocnictwo Twoim pracownikom do zakupów dzięki kartom dodatkowym z indywidualnym limitem.
Rachunek za każdy zakup
Otrzymasz za każdy zakup kompletny rachunek, który uznawany jest przez urząd skarbowy.
Kasa Profi
Płać szybciej przy kasie Profi i oszczędzaj czas.
Przegląd transakcji
Twój opiekun klientów profesjonalnych może udostępnić Tobie uszczegółowiony przegląd co do pojedynczego
artykułu odnośnie Twoich transakcji dla każdego zakresu czasu.
Rozszerzona gwarancja zwrotu

Co to jest ProfiCard?
Z bezpłatną kartą ProfiCard przysługuje Tobie
miesięczny stały limit zakupów. W ramach tych
transakcji możesz kupować bezgotówkowo
i zapłacić w kolejnym miesiącu. Również Twoi
pracownicy mogą kupować z indywidualnie
ustalonym przez Ciebie limitem.
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Tak dla profesjonalistów, jak i dla Ciebie. ProfiService HORNBACH.

Nieużyty towar z naszego asortymentu magazynowego możesz bezpłatnie zwrócić w ciągu 12 tygodni.
Wykluczone są z tego produkty tworzone na specjalne zamówienie.
Opusty cenowe na urządzenia wynajmowane
Wynajem urządzeń w BOELS z 10% zniżką i bez kaucji*.

*Wyjątkiem są tutaj drogie urządzenia, takie jak np. koparki powyżej 2,5 t.

Wszystkie informacje w markecie lub na hornbach-profi.de
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Elektroinstalacje..
Elektroinstalacje

Newton miał teorie.
Ty dbasz o praktykę.
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// Bezpieczniki i skrzynki rozdzielcze

// Oferta załączników

// Mocowania i połączenia kablowe

// Puszki włączników i rozgałęzień

Więcej asortymentu elektycznego dostępne w markecie i online.
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Sucha zabudowa.
zabudowa.

Inni płacą za CrossFit.
Ty po prostu idziesz do pracy.
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// P łyty gipsowo-kartonowe
i gipsowo-włóknowe

// Izolacje

// Profile i sufity podwieszane

// Narzędzia do suchej zabudowy

Pozostały asortyment suchej zabudowy dostępny w markecie i online.
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Instalacje sanitarne.
sanitarne.

Oto dlaczego w słowniku
hasło „skończone” jest
przed hasłem „wolne”.
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// Pojemniki spłuczek i szkielety
zabudowy

// Materiał i narzędzia do instalacji

// Grzejniki i akcesoria

// Ceramika łazienkowa i armatury

Pozostały asortyment sanitarny dostępny w markecie i online.
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Prace malarskie.
malarskie.

Ty wykonujesz swoją pracę.
I swoje powołanie.
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// Farby, lakiery i tapety

// Masy szpachlowe i materiały
uszczelniające

// Klejenie i powlekanie

// Narzędzia i pistolety

Pozostały asortyment malarski dostępny w markecie i online.
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Ogród i zielona architektura.
architektura.

Zielsko przeminie.
Dzięki Tobie.
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// Materiały architektury ogrodowej

//M
 aszyny ogrodowe i do pielęgnacji
drzew

// Płoty i ogrodzenia

// Rośliny żywopłotowe, płożące, byliny

Więcej asortymentu ogrodowego dostępne w markecie i online.
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Zarządzanie mieszkaniem i budynkiem.
budynkiem.

Cały dom chce coś od Ciebie
wiedzieć. Jesteśmy tu, gdy Ty
sam będziesz miał pytania.
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// Wyposażenie warsztatu

// Maszyny i narzędzia

// Odzież robocza

// Smart Home, ogrzewanie i światło

Pozostały asortyment do utrzymania budynków dostępny w markecie i online.
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Gastronomia i hotelarstwo.
hotelarstwo.

Jesteś hotelarzem, właścicielem baru
i szefem kuchni w jednej osobie.
Krótko: profesjonalista.
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// Zaopatrzenie gastronomii

// Higiena w gastronomii

// Donice do roślin XXL i elementy
dzielenia przestrzeni

// Płytki do gastronomii

Pozostały asortyment do stref obsługi gości i restauracji dostępny w markecie i online.
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Placówki opieki nad dziećmi.

// Płoty i ogrodzenia

// Zabawki zgodne z EN 1176

// Zaopatrzenie majsterkowicza

// Ochrona przeciwsłoneczna

// Zabezpieczenie przed upadkiem
zgodne z EN 1176

// Piach, ziemia i kora ogrodowa

Troszczysz się o naszą przyszłość.
My o Ciebie.
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Więcej produktów dostępne w markecie i online.
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Pozostały serwis dla Ciebie.
Przycinanie drewna

Wynajem wzorów

Fachowo i co do milimetra. Teraz także
zlecenia online i odbiór w markecie.

Wachlarze odcieni farb oraz wzorniki
tapet, wykładzin podłogowych i płytek,
by doradzić Twojemu klientowi.

Serwis dostaw
Dostarczamy bezpośrednio na plac
budowy. Dostawa dźwigiem na zapytanie
w markecie.

Jesteśmy Twoim magazynem.
Byś Ty go nie potrzebował.
Pełne regały. Duże ilości do natychmiastowego odbioru.
Wjazd, załadunek, płatność i wyjazd.

Wynajem przyczepy
i aut ciężarowych
Teraz można rezerwować także online.

Serwis gazu
Dostępne są u nas różne rodzaje gazów:
propan, acetylen, argon, dwutlenek
węgla, tlen, gaz ochronny, gaz do
wózków widłowych, gaz do
napełniania balonów.

Serwis mieszalni farb
Farby, glazury, lakiery i tynki –
w każdym odcieniu i zawsze
do ponownego zmieszania.

Serwis wynajmu BOELS
Z ProfiCard 10% zniżki na wynajmowane urządzenia.
Do wynajęcia ponad 2500 maszyn,
narzędzi i urządzeń specjalnych.
Do rezerwowania także online.
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Tak dla profesjonalistów, jak i dla Ciebie. ProfiService HORNBACH.

Wszystkie informacje w markecie i na hornbach.de/services
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Produkty na wymiar.
Możliwe do konfiguracji także online.

Projektant przestrzeni.

Zleć indywidualne dopasowanie produktów.
W markecie, w sklepie online lub w aplikacji HORNBACH.

• Z ogromnej ilości wybierz wykładziny, tapety, farby ścienne
i drzwi wewnętrzne w naszym asortymencie.

Zwizualizuj pomieszczenie Twoich klientów w 3D

• Umieść meble indywidualnie według życzeń swoich klientów.

// Docinanie blach & profile

// Kabiny prysznicowe

// Okna

// Drzwi wewnętrzne & ościeżnice

Projektant przestrzeni
zewnętrznej.
• Połącz kolory ścian, cokołów i okien.
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// Ochrona przeciwsłoneczna

// Płyty robocze

// Schody

// Markizy

// Ochrona przed insektami

// Lustra

// Ramy do obrazów & passepartout

// Osłonki

Tak dla profesjonalistów, jak i dla Ciebie. ProfiService HORNBACH.

• Porównaj różne modele drzwi.

Wszystkie informacje w markecie i na hornbach.de/services
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Sklep online.
Rezerwacja i odbiór w markecie
• Wygodnie rezerwuj online przez całą dobę.
• O dbieraj towar już w kilka godzin po
rezerwacji – lub później w terminie
na życzenie.
• W
 szystkie rezerwowane artykuły stoją
przygotowane w punkcie wydawania lub
u opiekuna klientów profesjonalnych
gotowe do odbioru.
Zamów i zleć dostawę
• Możliwe różne metody płatności
• Zamówienie online, a płatność w markecie
• Zleć dostawę na wskazany adres
• Towar pakowany od wartości 50 €
dostarczany jest bezpłatnie
Korzyści z konta klienta
• Bezpieczny transport towaru
Gdyby jakiś produkt został uszkodzony
w drodze do miejsca przeznaczenia we
własnym pojeździe lub w transporterze
wynajętym, wymienimy go.

Aplikacja HORNBACH.
Dostępność
Dostępne ilości i umiejscowienie
w markecie oraz nasze
progresywne ceny prezentowane
są wraz z produktem.
Skaner
Na budowie, u klienta czy na regale:
przeskanowanie kodu kreskowego
i natychmiastowo dostępne
wyświetlone szczegóły artykułu.
Identyfikacja zdjęć
Sfotografuj artykuł
i wyświetl go w aplikacji
HORNBACH w sklepie online.
Gotowe!
E-bon
Po prostu zeskanuj paragon
po zakupie. W ten sposób masz
go zawsze pod ręką i możesz
zyskać w przypadku obniżki
ceny do 30 dni od zakupu.

Wpadnij na kawę
do stoiska ProfiTheke
lub
umów termin
z opiekunem klientów
profesjonalnych u siebie
lub w markecie.
Zostań klientem
profesjonalnym
HORNBACH.

Więcej na hornbach.de/app

• Pełna kontrola wszystkich transakcji
W każdej chwili masz wgląd w Twoje
zamówienia. Można zapisać kilka
adresów dostaw.
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Każdy bohater potrzebuje partnera,
na którym może polegać.

Tak dla profesjonalistów, jak i dla Ciebie. ProfiService HORNBACH.

Zeskanuj kod
i ściągnij teraz
aplikację HORNBACH!

Zgłoszenia w markecie lub na hornbach-profi.de
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