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İşin için iş ortağı.

Dünya sana güvenebilir. Sen de bize.

ProfiService, tüm HORNBACH pazarlarında mevcuttur.
ProfiTeam'lerin tüm iletişim bilgilerini hornbach.de/profiservice
iletişim adresinde bulabilirsin.

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

TR
0920

Profesyoneller
için daha fazlası. Sizin için
daha fazlası.
İster mağazada ister
online mağazamızda olsun:
Çok çeşitli mesleklerden
giderek daha çok zanaatkar, iş malzemelerini
HORNBACH'dan almaktadır. Tadilat ve bakım
konusunda uzman kişiler, kamu kurumları, oteller,
kulüpler, çiftlikler ve işletmeler en sadık müşterilerimiz
arasında yer almaktadır.
Geniş ürün yelpazesi ve dolu raflar, garantili ve kalıcı
düşük fiyatlarla yüksek kaliteli markalar ve ProfiTheke’de (uzman tezgahımızda) kişisel danışman:
Projelerinizde ve siparişlerinizde profesyonel olarak
yanınızda olabilmek için ürün yelpazemizi ve
hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz.
Bu broşürde size HORNBACH'daki profesyonel
avantajlar hakkında bir genel bakış sunacağız.
Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? HORNBACH
mağazanızdaki profesyonel müşteri danışmanı
memnuniyetle size zaman ayıracaktır. Hemen arayın ve
mağazadaki ProfiTheke’ye (uzman tezgahına) gelin.
Saygılarımla,
Jochen Braun
Almanya Yönetim Kurulu Üyesi

2

Senin gibi profesyoneller için. HORNBACH ProfiService.

Mağaza hakkında tüm bilgileri hornbach-profi.de adresinde bulabilirsin
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Sen müşterilerinle ilgileniyorsun.
Biz de seninle ilgileniyoruz.
Her HORNBACH mağazasında ticari müşteriler için kişisel danışman.
Profesyonel müşteri danışmanımız, sorularınızda ve isteklerinizde size yardımcı olacaktır.
Profesyonel müşteri danışmanını mağazadaki ProfiTheke’de (uzman tezgahta)
bulabilirsin.

Çalışma saatleri esnasında doğrudan dahili telefona sahip profesyonel müşteri
danışmalarına ulaşabilirsin.

Biz ve çok sayıda başka
profesyonel müşteri
danışmanı Almanya
çapında senin için burada.

@

Sorularını e-posta yoluyla doğrudan profesyonel müşteri danışmanına gönderebilirsin.

WhatsApp üzerinden de mesajlarını hızlı bir şekilde kendi profesyonel müşteri
danışmanına gönderebilirsin.

"Önce WhatsApp üzerinden profesyonel müşteri danışmanıma sipariş verdim ve az önce teslim
aldım. Bence süper.", Darmstadt mağazasından bir müşteri.
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Sürekli düşük HORNBACH fiyatları:

Her şey uygun fiyata.

İster online ister mağazada olsun, tüm ürün yelpazesi için geçerlidir.

Toptan satışlar
daha uygun fiyatla yapılır.
Toptan satın alacağın zaman uygun adet fiyatlarımızdan faydalanırsın.
Mağazada bundan hemen faydalanabilirsin.

Her zaman uygun fiyat.
Yılın 365 günü.

Uygun fiyat garantisi.

Aynı ürünü başka yerden daha uygun fiyata bulacak olursan sana bu fiyatı
uygulayacağız. Mağazanın stoğunda bulunan ürünler için ayrıca %10 indirim
alırsın. Toptan satışlar bu kampanyaya dahil değildir.

Hatta satın aldıktan sonra bile.
Ürünü satın aldıktan sonra 30 gün içinde HORNBACH'daki satış fiyatı düşecek
olursa, aradaki farkı sana alacak olarak kaydedeceğiz. Bunun için müşteri
hesabı oluşturun, satın alma işlemini elektronik bir makbuzla kaydedin ve fiyatın
düşmesi durumunda bir sonraki satın alma işleminiz için otomatik olarak bir
alacak belgesi alın. Toptan satışlar bu kampanyaya dahil değildir.
Daha fazla bilgiyi hornbach.de/dauertiefpreise sayfasında bulabilirsin

İşaretlenmiş olan ürünleri,
yüksek miktarda satın alacağın
zaman tek parça fiyatına kıyasla
bir fiyat avantajına sahip olursun.

Mağaza hakkında tüm bilgileri hornbach-profi.de adresinde bulabilirsin
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Öncelik, senin ihtiyacındır.
Daha sonra da ödeyebilirsin

HORNBACH ProfiCard ile ödeme.

ProfiCard ile nakit olmadan ve 5 hafta sonrasına kadar ödeme yapılır.
Ayda bir kez ödeme
ProfiCard ile ödemelerini 5 hafta sonrasına kadar yapabilirsin. Her ay bir fatura alırsın.
Çalışanların için nakit paraya ihtiyaç yok
Çalışanlarına kişiye özel limit tanımlayarak, ek kartlar ile satın almaya yetkilendir.
Her satın alma işlemi için fatura
Her satın alma işlemi için vergi dairesi tarafından kabul edilen eksiksiz bir fatura alacaksın.
Profesyonel kasa
Profesyonel kasada daha hızlı ödeme yap ve zaman kazan.
Satın almaya genel bakış
Profesyonel müşteri danışmanın sana istediğin zaman satın alma işlemlerinin detaylı ve ürüne
özel bir genel bakışını sağlayabilir.
Genişletilmiş iade garantisi
ProfiCard nedir?
Ücretsiz ProfiCard ile aylık bir sabit satın alma
limiti sunulur. Bu kapsamda peşin ödeme
yapmadan satın alabilir ve ödemeyi gelecek ay
yapabilirsin. Çalışanların da senin tarafından
belirlenmiş olan limit ile alışveriş yapabilirler.

Depomuzdaki ürün yelpazemizden satın almış olduğun ve kullanılmamış ürünleri 12 hafta içinde
ücretsiz olarak iade edebilirsin. Özel üretimler buna dahil değildir.
Kiralık cihazlarda indirim
BOELS'ten %10 indirim ile ve depozito olmadan* cihaz kiralayın

*örn. 2,5 ton üzerinde olan, ekskavatörler gibi yüksek fiyatlı cihazlar buna dahil değildir.
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Elektrik tesisatı.

Newton'un teorileri vardı.
Sen bu teorileri uyguluyorsun.
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// Sigortalar ve dağıtım kutuları

// Şalter programları

// Kablo sabitlemeleri ve bağlantıları

// Şalter kutuları ve dağıtım prizleri

Daha fazla elektrik ürününü mağazada ve online mağazamızda bulabilirsin.
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Alçıpan.

Başkaları CrossFit için para ödüyor.
Sen işe koyuluyorsun.
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// Kartonpiyer ve alçıpan plakalar

// Yalıtım

// Profiller ve tavan askıları

// Alçıpan yapı aletleri

Daha fazla alçıpan yapı ürününü mağazada ve online mağazamızda bulabilirsin.
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Sıhhi tesisat.

Bu nedenle sözlükte önce "halledildi"
sonra "paydos" gelir.
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// Rezervuarlar ve duvar önü elemanları

// Kurulum malzemesi ve aleti

// Isıtma ve aksesuarlar

// Banyo seramiği ve armatürleri

Daha fazla sıhhi tesisat ürününü mağazada ve online mağazamızda bulabilirsin.
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Boya işleri.

İşini gerçekleştirirsin.
Ve de mesleğini.
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// Boyalar, vernikler ve duvar kağıtları

// Dolgu macunları ve sızdırmazlık
maddeleri

// Yapıştırma ve kaplama

// Aletler ve püskürtme cihazları

Daha fazla boya ürününü mağazada ve online mağazamızda bulabilirsin.
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Bahçe ve çevre düzenlemesi.

Yabani otlar gidecek.
Senin sayende.
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// Bahçecilik malzemeleri

// B
 ahçe makineleri ve ormancılık
malzemeleri

// Çitler ve görüş koruması

// Çit bitkileri, toprak örtüsü, çalılar

Daha fazla bahce ürününü mağazada ve online mağazamızda bulabilirsin.

19

Ev ve bina yönetimi.

Evdeki herkes senden bilgi ve
yardım bekliyor. Senin soruların
olması durumunda biz burdayız.
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// Atölye tertibatı

// Makineler ve aletler

// İş kıyafeti

// Akıllı ev, ısıtma ve aydınlatma

Daha bina bakim ürününü mağazada ve online mağazamızda bulabilirsin.
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Gastronomi ve otelcilik.

Bir otelci, bar sahibi veya şefsin.
Kısaca: Profesyonelsin.
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// Gastronomi ekipmanları

// Gastronomi hijyen

// XXL ekiciler ve oda ayırıcılar

// Gastronomi fayansları

Misafir ağırlama ve restoran sektörü için diğer ürünlerimizi mağazada ve online mağazamızda bulabilirsin.
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Kreşler.

// Çitler ve görüş koruması

// EN 1176'ya uygun oyun cihazları

// El sanatları malzemeleri

// Güneşlik

// EN 1176'ya uygun düşme koruması

// Kum, toprak, kabuk malç

Sen geleceğimiz ile ilgileniyorsun.
Biz seninle.
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Daha fazla ürününü mağazada ve online mağazamızda bulabilirsin.
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Senin için diğer hizmetlerimiz.
Ahşap kesim

Örnek kiralama

Profesyonel ve milimetrik. Şimdi online
sipariş edin ve mağazadan teslim alın.

Müşterilerinize tavsiyelerde bulunmak
için duvar kağıtları, zemin kaplamaları
ve fayanslar için renk yelpazeleri ve
örnekleri.

Teslimat servisi
Doğrudan şantiyeye teslim ediyoruz.
Mağazadan talep edilmesi halinde
vinç teslimatı.
Gaz hizmeti
Çeşitli gazları bizden temin edebilirsiniz:
Propan, asetilen, argon, karbondioksit,
oksijen, koruyucu gaz, forklift gazı,
balon gazı.

Biz senin deponunuz.
Başka depoya ihtiyacın yok.
Dolu raflar. Büyük miktarları hemen yanınızda götürebilirsiniz.
Yükleyin, ödemeyi yapın ve çıkın.

Römork ve kamyonet kiralama
Şimdi online olarak da rezerve edilebilir.

Renk karıştırma hizmeti
Boyalar, cilalar, vernikler
ve sıvalar - her tonda ve
her zaman karıştırılabilir.

BOELS kiralama hizmeti
ProfiCard ile kiralık cihazlarda %10 indirim.
2.500'den fazla kiralık makine,
alet ve özel alet. Online olarak
da rezerve edilebilir.

26

Senin gibi profesyoneller için. HORNBACH ProfiService.

Mağaza hakkında tüm bilgileri hornbach.de/services adresinde bulabilirsin

27

Özel yapım ürünler.
Online olarak da konfigüre edilebilir.

Oda planlayıcısı.

Ürünleri özel olarak uyarlayın.
Mağazada, online mağazada veya HORNBACH uygulamasında.

• Ürün yelpazemizdeki çok çeşitli zemin kaplamaları, duvar
kağıtları, duvar renkleri ve iç kapılar arasından seçim yap.

Müşterinin odasını 3D olarak görselleştir

• Mobilyaları müşterinin isteklerine göre yerleştir.

// Sac kesimleri ve kenar sacları

// Duş kabinleri

// Pencereler

// İç kapılar ve çerçeveler

Dış mekan planlayıcısı.
• Duvar, süpürgelik ve pencere
renklerini kombine et.
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// Güneşlik

// Çalışma tezgahları

// Merdivenler

// Tenteler

// Böcek siperliği

// Ayna

// Resim çerçeveleri ve paspartu

// Koruyucu kılıflar

Senin gibi profesyoneller için. HORNBACH ProfiService.

• Çeşitli kapı modellerini karşılaştır.

Mağaza hakkında tüm bilgileri hornbach.de/services adresinde bulabilirsin
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Online mağaza.

HORNBACH App.

Rezerve edin ve mağazadan teslim alın

Stok durumu

• İstediğiniz saatte online rahatlığıyla
rezervasyon yapın.

Ürünle birlikte stok miktarı ve
mağazadaki yeri ayrıca indirimli
fiyatlarımız gösterilir.

• Ü rünler rezervasyondan sadece birkaç
saat sonra veya daha sonra istenilen
bir zamanda teslim alınabilir.

Tarayıcı

• R ezerve edilmiş tüm ürünler, ürün
teslimat noktasında veya profesyonel
müşteri danışmanında teslimat için
hazır bulundurulur.

Şantiyede, müşteride veya
reyonda: Barkodu okut ve hemen
ürünün detaylarını görüntüle.

Sipariş et ve teslim ettir

Görüntü algılama

• Çeşitli ödeme seçenekleri mümkündür

Ürünün fotoğrafını çek ve
HORNBACH uygulaması üzerinden
online mağazada görüntüle.

• Online sipariş et ve mağazada öde
• Ürünün istediğin adrese teslim
edilmesini sağla

Tamam!

• Sipariş toplamı 50 € ve üzerinde
olduğunda teslimat ücretsizdir

E-Bon
Satın alma işleminden sonra kasa fişini
kolayca taratın. Böylece her zaman bir
genel bakışa sahip olursun ve satın
almadan sonra 30 güne kadar olacak
fiyat indirimlerinden faydalanırsın.

Bir müşteri hesabının avantajları
• Ürünün güvenli şekilde taşınması
Kendi aracında veya kiralık kamyonette
kullanım yerine giderken bir ürün hasar
görürse, onu değiştiririz.

Bir kahve içmek
için ProfiTheke’ye
(uzman tezgaha) uğra
veya
senin yerinde veya
mağazada bir randevu
için profesyonel müşteri
danışmanınla bir randevu
zamanı kararlaştır.
Şimdi HORNBACH'lı ve
profesyonel müşteri olun.

Daha fazla bilgiyi hornbach.de/app adresinde bulabilirsin

• Tüm alışveriş üzerinde tam kontrol
Siparişini istediğin zaman
görüntüleyebilirsin. Birden fazla
teslimat adresi kaydedilebilir.
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Her kahramanın güvenebileceği
bir ortağa ihtiyacı vardır.

Senin gibi profesyoneller için. HORNBACH ProfiService.

Kodu tarat ve
şimdi HORNBACH
uygulamasını indir!

Mağazada ve hornbach-profi.de adresinde kaydolabilirsin
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