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Sistem Home Cinema

Televizor

Telefon mobil
Apple iPhone 8
64GB, 4G

564
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PUNCTE
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PUNCTE

Fleece
100% poliester

Espressor

Aparat foto digital
Sony

3500

PUNCTE
Căști wireless
Sony

200

835

PUNCTE
Geacă
softshell

PUNCTE
Haină salopetă
35% bumbac
65% poliester
235 g/mp

200

PUNCTE
Pantalon salopetă

2100

35% bumbac
65% poliester
235 g/mp

PUNCTE
Ham de siguranță
cu opritor de
cădere flexibil

35

PUNCTE
Șapcă

265

PUNCTE
Vestă
100% poliester
culoare: roșie

160

PUNCTE
Tricou polo

325

PUNCTE

460

PUNCTE
Centură port scule
lungime 120 cm
21 buzunare

Rucsac
Produsele din imaginile folosite pe materialele de promovare a promoției sunt
cu titlu informativ. Produsele efectiv livrate pot diferi față de imaginile
prezentate în orice mod (culoare, aspect, accesorii etc.).
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Mașină de găurit
cu acumulator

PUNCTE

Ciocan rotopercutor

Acumulator Li-Ion
18V / 3,0Ah

Fierăstrău pendular

780W 2.4J MAKITA HR2470T
Mandrină interschimbabilă
Greutate: 3 kg
Putere nominală: 780 W
Sistem prindere: SDS Plus

2300

Puterea absorbită: 720W
Turația în gol: 800-2800 min.
Greutate: 2.6 kg

2000

2150

PUNCTE

PUNCTE

PUNCTE

Polizor unghiular
Construcția tip labirint asigură o
bună protecție a rulmenților
împotriva prafului rezultat la șlefuire
Diametru disc: 230 mm

700

PUNCTE

Distanța de măsurare: 0.05-60m

750

PUNCTE

Disc diamantat
Recomandat pentru:
beton, granit, gresie

Boxă portabilă
JBL Go

325

360

Cu mâner metalic rotund cromat,
cu manșon de prindere

pentru capse 6-14 mm

510

PUNCTE
Trusă de scule

PUNCTE

Ciocan dulgher

Capsator tip ciocan

Putere: 530 W
Greutate: 1.4 kg

150

PUNCTE
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Mașină de găurit
tip 6408

Telemetru cu laser

Briceag
multifuncțional

650

PUNCTE

13

PUNCTE
Pudră albastră
pentru ață de trasaj
180 g

50

PUNCTE
Raportor
230 x 500 mm

110

PUNCTE

Rolă de presare
profesională, pentru aplicarea
Wakaflex la coșuri de fum,
calcane, ruperi de pantă

60

PUNCTE
Cutter
cu 5 lame de rezervă

Ruletă
30 m

35

PUNCTE
Ață de trasaj
cu carcasă metalică
ață 30 m

32

PUNCTE
Ruletă
5m

25

PUNCTE
Capse
de 12 mm pentru capsator tip
ciocan
1000 buc. / cutie

Sistemul de puncte
Bramac și AeroDek
CINE BENEFICIAZĂ DE SISTEMUL DE PUNCTE?
Toți montatorii sau firmele de montaj care sunt membri în „Clubul Montatorilor”. Pentru înscrierea în Clubul Montatorilor,
vă rugăm să folosiți formularul de înscriere în club.

CUM FUNCȚIONEAZĂ SISTEMUL DE PUNCTE BRAMAC ȘI AERODEK?
Fiecare 1 m2 de țiglă Bramac montat reprezintă 1 punct valoric (1 m2 = 1 punct).
Suplimentar, în cazul renovărilor, valoarea unui m2 de țiglă montat se dublează (1 m2 = 2 puncte). Vedeți tabelul de mai jos.
Categorii

Bonusuri

Exemplu

1000 m2

1000 m2 = 1000 puncte + 200 puncte

1000 m2 + 200 puncte = 1200 puncte

Renovare*

1 m2 = 2 puncte

250 m2 x 2 puncte = 500 puncte

* Validarea și dovada că montajul făcut constă într-o renovare a unui acoperiș se va face prin completarea căsuței de „Renovare” din cadrul
certificatului de garanție Bramac și prin anexarea la acesta a două poze cât mai reprezentative ale construcției respective. Pozele trebuie să
surprindă starea construcției înainte și după operațiunea de renovare a acoperișului. În cazul în care certificatului de garanție Bramac nu îi sunt
anexate și pozele respective, firma de montaj va primi punctajul normal de 1 punct pe m 2 montat.

Alte bonusuri oferite:
• la înscrierea în „Clubul Montatorilor”, Bramac oferă fiecărui membru, un bonus suplimentar de 100 de puncte
• la depășirea pragului de 1000 m2 de țiglă Bramac montați, se acordă un bonus de 200 de puncte.
CUM AFLAȚI CARE ESTE NUMĂRUL DE PUNCTE CUMULAT LA UN MOMENT DAT?
Este foarte simplu și rapid! Trimiteți un e-mail la adresa elena.chitoiu@bmigroup.com, iar noi vă ajutăm.
CUM PUTEȚI FOLOSI PUNCTELE VALORICE BRAMAC CUMULATE?
Prin completarea tabelului, pe care îl puteți solicita de la Directorul Zonal, puteți achiziționa orice produs din catalog, în
limita punctelor obținute la momentul respectiv. Tabelul completat poate fi trimis prin e-mail, către Directorul Zonal sau
direct către adresa elena.chitoiu@bmigroup.com. De asemenea, puteți completa cuponul online pe web-siteul
companiei, www.bramac.ro.
MODALITATEA DE ACORDARE A PUNCTELOR
• Prin intermediul certificatelor de garanție Bramac, primite de la fiecare montator, vom gestiona metri pătrați montați,
care vor fi transformați automat în puncte valorice. Necompletarea integrală a tuturor datelor solicitate în cadrul
certificatului de garanție Bramac, duce la neacordarea punctelor din partea firmei Bramac.
• Tabelul completat cu produsele solicitate, trebuie trimis de către fiecare montator în parte, în termen de 15 zile de la data
comunicării punctajelor din partea companiei Bramac, pe adresa de e-mail a Directorului Zonal sau pe adresa de e-mail
elena.chitoiu@bmigroup.com.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să citiți regulamentul pe care îl găsiți pe site-ul companiei.
Materialele comandate se vor primi în termen de maxim o lună de la data comenzii.
Compania își rezervă dreptul de a opri comenzile pe Bramac & AeroDek Shop, în limita bugetului disponibil pentru anul în curs.

