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Tondach Megoldás tetőre

TISZTELT TETŐFEDŐ KOLLÉGÁK!

Az alábbiakban bemutatjuk Önöknek azokat a Tondach által életre hívott ösztönző programokat, melyekkel szeretnénk megjutal-
mazni azokat a Tetőfedő Partnereinket, akik a Tondach cserepek felhasználásában élen járnak, és ajánlják ezeket ügyfeleiknek.

1. TONDACH TETŐFEDŐ LOJALITÁS PONTGYŰJTŐ PROGRAM

Most duplán megéri csatlakozni hűségprogramunkhoz!

Legyen tagja a programnak, és bővítse saját szerszámait, munkavégzéshez szükséges felszerelését, vagy lepje meg családját értékes ajándékainkkal!

A programnak tagja lehet minden tetőfedő szakember, aki a Tondach termékeit ügyfeleinek ajánlja, azokkal dolgozik, és projektjeit a Tondach 
programjában rögzíti. 

  Beépített Tondach termékek után értékes pontok járnak.

  Nem csak a cserép, de a tartozékok is növelik a pontjait.

  Váltsa be a pontot minőségi szerszámra, vagy lepje meg családját hasznos vagy szórakoztató ajándékokkal élményekkel!

DUPLÁZZON VELÜNK AZ AUTÓÉRT!

Akik 2021. április 1. és 2022. március 31. között 1000 m2 mennyiségű alapcse-
repet a weboldalon rögzítenek, egy Renault Master duplakabinos-platós kiste-
herautót is nyerhetnek! 

Részletek:  
wienerberger.hu/tetofedo-program

A nyereményjátékban partnerünk a Renault Hungária.

A Renault bemutatja a Mastert, az optimális választást vállalkozásoknak. Sokoldalúságának köszönhetően irányt mutat 
mindenkinek, hiszen több mint 250 verzióban érhető el, ennek köszönhetően pedig szinte minden igényt ki tud elégíteni. 
A széles választékban az alábbi változókkat variálhatjuk, hogy a nekünk leginkább megfelelő modellt kapjuk: különböző 
hossz és magasság, első és hátsó ill. 4x4 meghajtás, dobozos vagy duplakabinos furgon, platók, szimpla- vagy duplaka-
binos alvázak, dobozos vagy akár billenőplatós verziók. Ráadásul az Új Renault Master már elektromos hajtással is elérhető! 
Megjelenése és teljesítménye együtt teszi ideális partnerré vállalkozása számára az Új Mastert: a nyers erő kifinomult külsővel 
párosul.

A Renault segít Önnek az igényeinek leginkább megfelelő jármű összeállításában a kiválasztástól kezdve a raktér kialakításig, 
hogy az Ön szakértelméhez és üzleti tevékenységéhez leginkább illő járművet kapjon.

Részletekért látogasson el az alábbi weboldalra, és keresse fel az Önhöz legközelebbi  
Renault márkakereskedést!

business.renault.hu/haszonjarmuvek/master-furgon
renault.hu/kereskedes-keresese

Az ajándékok képe illusztráció. 

A megadott pontszámok és rögzített négyzetméterek tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek. A Tondach Tetőfedő Programjának 
2020. júniusi adatai alapján, egy adott beállítással lettek kikalkulálva. A pontérték a programban függ a rögzített tető méretétől, a használt cserép 
fajtájától, a Tondach PIR, Tondach tetőfólia, egyéb elemek használatától, méretétől, fajtájától. A Wienerberger Zrt. fenntartja magának a jogot, 
hogy a számítás feltételeit, a pontértékeket megváltoztathassa.

A pontgyűjtő programban nem csupán a tetőcserepek, hanem a tetőfólia és egyéb 
tuning elemek is rögzíthetőek, minden pontot ér!

A képek illusztrációs célt szolgálnak.

Bosch moduláris 
konyhai robotgép

1995 pont

akár már 1100 m2 
rögzített tető után

Makita akkus
fúró-csavarbehajtó

1492 pont

akár már 400 m2 
rögzített tető után

Cofra Dachdecker
grey 03

tetőfedő cipő

700 pont

akár már 380 m2 
rögzített tető után



2. TONDACH TETŐMESTER PROGRAM
Lépjen be VIP tetőfedő programunkba! A program ezen szintjén szakképzett 
és képzettségükről számot adó partnereinkkel szerződést is kötünk annak 
érdekében, hogy kölcsönösen segítsük egymás munkáját.

Hogyan lehet Tondach Tetőmester?

Vegyen részt szakmai képzéseinken, fórumainkon, majd vizsgázzon le az 
ingyenes Tetőmester képzésen átadott szakmai anyagból, és máris jár 
Önnek a Tetőmesteri cím. 

Miért érdemes megszerezni a Tetőmester címet?

Miután szerződést kötöttünk Önnel, ajánljuk Önt a honlapunkon, induló 
munkaruha csomagot, névjegykártyát, ajándékokat kap, valamint jogosulttá 
válik motivációs, csapatépítő rendezvényeinken való részvételre.

A Tondach Tetőmester programról érdeklődjön a területileg illetékes 
értékesítő kollégáinknál, vagy regisztráljon az alábbi linken: 

wienerberger.hu/tetomester

3. TONDACH TETŐFEDŐ RANGADÓ PÁLYÁZAT 2021
Vegyen részt a Tondach Rangadó Pályázatán! Küldje be legjobb 
Tondach kerámia tetőcseréppel készült épületének fotóját!

 
A pályázat beadási határideje: 2021. október 31.

Pályázati kategóriák:

  Húzott cserép kategória

  Sajtolt cserép kategória

Minden kategóriában az első öt helyezettet díjazzuk.

Pályázati díjak mindkét kategóriában:

1. helyezett – bruttó 300 000 Ft pénzjutalom

2. helyezett – bruttó 200 000 Ft pénzjutalom

3. helyezett – bruttó 100 000 Ft pénzjutalom

4-5. helyezett – oklevél

Különdíjak:

A Wienerberger épülettípusok szerinti különdíjakat is kioszthat:

  Társasház

  Családi ház

  Műemléki felújítás

További részletek:  wienerberger.hu/rangado2021

4. LEGYEN A PARTNERÜNK ÉS SZEREZZEN ÚJ ÜGYFELEKET!

A tetőfelújító magánvevőket szeretnénk segíteni, hogy projektjükhöz gyorsan kapjanak 
pontos anyagszámítást és ajánlatot. Tetőfedő partnereink végzik a helyszíni felmérést, 
a Tondach pedig elkészíti az anyagkiírást.

Mit kérünk Tetőfedő partnereinktől?

A Tondach weboldalán a regisztrált érdeklődők adatait a területileg illetékes szakembereknek 
átadjuk, hogy felvegye velük a kapcsolatot, mérje fel a felújítani kívánt tetőt, tájékoztassa az 
érdeklődőket a Tondach termékekről, a FusionColor, FusionProtect felületvédelemről és a annak 
fontosságáról, valamint a Tondach tuning és kiegészítő elemekről. 

Ezzel egyidejűleg a tetőfedő szakember telefonszámát is átadjuk az érdeklődőnek, annak 
érdekében, hogy a kapcsolatfelvétel a lehető leggyorsabban megtörténhessen.

Mit kapnak Tetőfedő Partnereink?

  A felmérés díját a helyszínen a magánvevő számla ellenében kifizeti.

  A tetőfedőnek lehetősége nyílik a munka megpályázására és elnyerésére.

  Megbízás esetén a Tetőfedő Partner a projektben felhasznált Tondach termékeket rögzítheti a pontgyűjtő nyereményjátékban.

Amennyiben érdekli Önt az együttműködés, jelezze ezt a területileg illetékes értékesítési képviselőjének, aki majd intézi 
a továbbiakat.

A területileg illetékes értékesítők listáját megtalálja az alábbi linken: 
wienerberger.hu/ertekesitok 



Wienerberger Zrt.

H-1119 Budapest, Bartfai u. 34.
(1) 464-7030
info@wienerberger.hu
shop.wienerberger.hu

wienerberger.hu

NE VESZŐDJÖN A MENNYISÉGSZÁMÍTÁSSAL!

Kovácsoljon ingyenes szolgáltatásunkból versenyelőnyt!

Vegye igénybe a Tondach díjmentes szolgáltatását, melynek keretében a Tondach műszaki szakemberei kiszámolják 
az épülő házhoz vagy a felújításra váró tetőhöz szükséges cserépmennyiséget és minden szükséges kiegészítőt.

Hogyan működik?

1. Küldje el az épület tervrajzait vagy a tető vázlatos rajzát méretekkel az ajanlat@wienerberger.hu e-mail címre!

2. Várjon néhány napot, amíg kollégáink elküldik Önnek a teljes anyagkiírást pontos mennyiségekkel!


