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SLOVENSKÝ VÝROBCE

VĚRNOSTNÍ
PROGRAM

ROZUMÍME STŘECHÁM



MASLEN CZ s.r.o., dále jen „Organizátor“

Věrnostní program
SLOVENSKÝ VÝROBCE

PRAVIDLA

Jako Organizátor vystupuje:
MASLEN CZ s.r.o.
Olomoucká 27

618 00 Brno
IČO: 29359317

DIČ: CZ29359317
Tel : + 420 607 216 382

PRO KLEMPÍŘE A FIRMY

od 1.1.2020 do    
    doby zatím neurčité. Na ukončení programu má výhradní právo Organizátor. 
2. V případě zájmu o zapojení se do Programu, je nutné doručit Organizátorovi vyplněný Přihlašovací  
    formulář, který tvoří přílohu č.1. Formulář je možné doručit na adresu společnosti MASLEN CZ s.r.o.  
    nebo na kteroukoli provozovnu uvedenou v bodě 23.

     nakupují výrobky a zboží Organizátora.
4. Účastníci programu, dále jen "Partneři", mohou za každý nákup výrobků a zboží Organizátora získat  
     body - způsob přepočítávání viz bod 8. 
5. Do programu není zahrnut nákup výrobků a zboží, na které byla poskytnuta sleva vyšší než 20% z  
     platných ceníků Organizátora.
6. Za každých 3000 Kč bez DPH dostane partner 1 bod.  Částka nákupu se bude zaokrouhlovat dolů,       
     na celých 3000 Kč, přičemž za částku nižší než 3000 Kč se bod nepřičítá. 
7. Partneři si získaný počet bodů mohou zaměnit za zboží z katalogu věrnostního programu, který je  
     přílohou č.2, popřípadě jej mohou zaměnit za slevu na nákup výrobků a zboží Organizátora,          
     přičemž v tomto případě je 1 bod = 30 Kč.
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     vyplácet na jeho účet v bance, uvedený v přihlašovacím formuláři (1 bod = 30 Kč ). Tento výběr je  
     však možný uskutečnit pouze v omezeném termínu, zpravidla první dva prosincové týdny v   
     každém kalendářním roce a zásadně jen na bankovní účet uvedený v přihlašovacím formuláři,  
     pokud Organizátor neurčí jinak.
9. Neuplatněné body se automaticky přesouvají do následujícího kalendářního roku.
10. Body za nákup výrobků a zboží se připíší na konto Partnera, pouze pokud včas zaplatí za    
       odebrané zboží, tzn. do data splatnosti uvedeném na faktuře, přičemž datem úhrady rozumí: 

       - den zaplacení za výrobky a zboží v hotovosti na kterékoliv pobočce Organizátora (seznam   
          poboček je uvedený v bodě č.23 )

       společnosti Maslen CZ s.r.o., podložený platným dokladem z registrační pokladny. 
11. Za faktury uhrazené po datu splatnosti, se body nepřipisují 
12. Organizátor má právo anulovat Partnerovi všechny nebo část získaných bodů, v konkrétních   
       případech i zakázat Partnerovi účastnit se Programu, má-li Partner jakoukoliv neuhrazenou   
       fakturu 30 a více dní po datu její splatnosti nebo pokud již začalo vymáhání pohledávky.
13. Účastník Programu bude o této skutečnosti informován e-mailem, telefonicky nebo osobně   
       prostřednictvím obchodního zástupce společnosti  MASLEN CZ s.r.o.
14. Partner si může kdykoliv zjistit stav bodů na centrále, či kterékoliv pobočce společnosti   
       MASLEN CZ s.r.o.
15. V případě zájmu Partnera o objednání zboží z katalogu věrnostního programu, může učinit   
      osobně na kterékoliv pobočce společnosti MASLEN CZ s.r.o., nebo e-mailem či telefonicky.   
      Organizátor si vyhrazuje právo dodat zboží do 30 dnů od data objednání, kdy případné   
      pozdější dodání oznámí Partnerovi.
16. Za objednané zboží vystaví Organizátor fakturu na základě cen z Katalogu věrnostního   
      programu, na které bude uplatněna sleva podle využitého počtu bodů Partnera
17. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit nebo vyloučit z nabídky kterýkoliv předmět nacháze- 
       jící se v Katalogu, pokud z objektivních příčin nebude schopen ho dodat. O této situaci bude   
       Partner informován osobně, e-mailem nebo telefonicky.
18. Změnu předmětu v objednávce, případně její úplné zrušení může Partner učinit pouze se   
       souhlasem Organizátora



SLOVENSKÝ VÝROBCE
PRO KLEMPÍŘE A FIRMY

19. Reklamace objednaných předmětů jsou Partneři povinni nahlásit Organizátorovi písemně,   
       nejpozději do 14 dnů ode dne doručení předmětu. Neomezuje to však právo nahlásit reklama- 
       ci výrobci daného předmětu.
20. Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout realizaci objednávky, která nesplňuje podmínky   
       Programu.
21. Organizátor si vyhrazuje právo měnit podmínky Programu nebo kdykoliv ukončit Program,   
       přičemž získané body Partnerů jsou v tomto případě nevymahatelné
22. Partner může kdykoliv ukončit svou účast v Programu. Všechny jeho nevyužité body propad-  
       nou.
23. Veškeré informace týkající se Programu a způsobu bodování , je možné získat:

a) v sídle společnosti :
     MASLEN CZ  s.r.o.
     Olomoucká 27,61800 Brno 
     Tel: 607 216 382
     e-mail: smarda.jiri@maslen.cz

b) na pobočkách MASLEN CZ s.r.o. :
1. Brno : Olomoucká  27, 618 00, +420 607 216 384, maslenbrno@maslen.cz
2. Zlín : Vizovická  442, 760 01,  +420 777 334 305, maslenzlin@maslen.cz 
3. Jihlava : Humpolecká  13/1, 586 01, + 420 774 097 489, maslenjihlava@maslen.cz 

SEZNAM PŘÍLOH:
Příloha č. 1 : Přihlašovací formulář do věrnostního programu.
Příloha č. 2 : Katalog reklamních předmětů společnosti MASLEN CZ s.r.o.

Věrnostní program
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PLECHOVÉ KRYTINY
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PLECHOVÉ KRYTINY

REKLAMNÍ TEXTIL

60 % bavlna a 40 % 
polyester, kryté zapínání na 
zips, rukávy s nastavitelnou 
manžetou, multifunkční 
náprsní kapsa, kapsa na 
tužky, reflexní doplňky pro 
vaši bezpečnost, na výběr 
několik velikostí.

Kalhoty pánské zateplené s náprsenkou 

zdvojená kolena s možností vložení kolenních výztuh, 
přední kapsy a našité kapsy s poutky na nářadí, 
boční multifunkční kapsy, náprsenka s kapsami 
a rozepínáním uprostřed, zateplení flanelem, reflexní 
doplňky, materiálové složení vrchní:  60 % bavlna, 
40 % polyester, podšívka:  flanel, 100 % bavlna, gramáž 
280 g /m2. Oboje dostupné ve velikostech 46-64.

MONTÉRKOVÁ SOUPRAVA MASLEN:
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REKLAMNÍ TEXTIL

Tričko  
 5 B

Pánské tričko s krátkým 
rukávem, dvojité švy, 100% 
předená prstencová bavlna, 
155 g / m2.

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-XXXL
Dostupné v barvách: bílá, 
šedá, červená, černá



ŠILTOVKA MASLEN

Kšiltovka   

Taška  

 2 B

REKLAMNÝ TEXTILŠILTOVKA MASLENREKLAMNÝ TEXTILŠILTOVKA MASLENREKLAMNÝ TEXTILREKLAMNÝ TEXTILREKLAMNÍ PŘEDMĚTY

 4 B

 5 B

Šestipanelová čepice, zadní část 
ze síťoviny pro lepší větrání, barva 
červená.

Svinovací metr, 5m, s karabinou 
a šňůrkou na zápěstí. 
Rozměry: 7,2 x 7 x 3,8 cm

Nákupní taška s dlouhými 
uchy, netkaná textílie 
(80 g/m2), polypropylen, 
Rozměry: 37 x 41 x 0,3 cm

Meter svinovací 5m

www.maslen.cz maslen@maslen.cz
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Čelovka  

Klempířská tužka

5 B

ý

 2 B

 2 B

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

Značková čelová baterka Schwarzwolf s COB 
diodou. Má tři režimy svícení: slabé a silné světlo 
a blikání. Součástí je gumička s logem 
Schwarzwolf. Balené v dárkové krabičce Schwar-
zwolf včetně baterií. Svítivost:  120 lumenů.

Rozměr A4, obsahuje 50 listů, čtverečko-
vaný papír, spodní karton tvrzený.

Tužka s klasickou černou tuhou HB - 
střední tvrdost, použití - dřevo, stavba, 
bílý lak, ploché tělo, rozměr 15 x 248 
mm - 2 ks.

Blok A4 trhací



ŠILTOVKA MASLENŠILTOVKA MASLENREKLAMNÍ PŘEDMĚTY

 3 B

3 B

Pero 5 ks

Luxusní značkové kombinované 
nářadí Schwarzwolf

 10 B

15 nástrojů s pojistkou, v černém neoprenovém 
pouzdře. Balené v dárkové krabičce 
Schwarzwolf. Materiál: nerezová ocel, hliníková 
rukojeť s protiskluzovým povrchem. Rozměry 
v zavřeném stavu: 10 × 4,5 cm.

Plastové kuličkové pero s 
barevnou gumovou rukojetí, 
modrá náplň

Délka 1 metr, 10ti dílný, 
stupnice vypálená termotiskem. 
Rozměr: 13 x 2,4 x 1,3 cm

Metr skládací 1m
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REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

Diář

Zapalovač

á

2 B

2 B

Roční denní diář. 21x15 cm, 
368 stran, zobrazení státních 
svátků, školních prázdnin, 
daňový kalendář aj.

Piezoelektrický  zapalovač, 
plnitelný, bílý, plast.  
Rozměr: 8,1 cm

Karabina s otvírákem na láhve. 
Kov.  Rozměr: 4 x 7 x 0,7 cm

7 B

Karabina s otvírákem 
lahví



  

(pravé, levé)  
40 B

m
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40 B

PRACOVNÍ NÁŘADÍ

Rýsovací jehla Freund nerez  15 B

Vyrobeno z nerezové oceli s tvrdostí HRC 59. Určené 
ke stříhání pozinkovaného plechu do tloušťky 1,20 mm 
a nerezového plechu do 0,80 mm.

Vyrobená z nerezové oceli.  Na měření 
délek od 5 - 100mm (po 5mm)

Vyrobeno z nerezové oceli s tvrdostí HRC 
58-60, dvojsvorkové ručky zajišťující 
složený pákový efekt na lepší střih. Určené 
ke stříhání pozinkovaného plechu od 
tloušťky  1,20 mm a nerezového plechu 
do 0,80 mm

Klempířské nůžky pelikán Freund 
(pravé, levé)

Převodové nůžky Freund 
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Sponkovací 
kladivo 19

Sponky pro sponkovací 
kladivo 37/6 

Vodováha na lanko

 5 B

20 B

PRACOVNÍ NÁŘADÍ

 5 B

Určeno na plastové a strešní fólie, 
automatický návrat posuvníku 
sešívání , pružný nůž minimalizu-
je riziko zlomení, kompatibilní se 
sponkami 37/6 mm

5000 ks v balení

Vyrobena z kvalitního plastu. Vybavená háčky 
pro zachycení na klempířské lanko.



  

ŠILTOVKA MASLENŠILTOVKA MASLENPRACOVNÉ NÁŘADÍ

30 B

18 B

Stabilní plastové pouzdro, s uzavíratelnou 
skobou. Délka 30 m

Kvalitní dřevěná rukojeť. S rovnou 
i úhlovou špičkou.

Klempířské kladivo Freund, 
broušený polydur

Klempířské lanko Freund dvojité
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Kleště na zavírání dvojitých falců 
Freund s PVC lištou
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140 B

350 B

PRACOVNÉ NÁŘADÍ

Na rychlé a snadné zavírání dvojitých falců,  jedním 
pohybem PVC lišta zabraňuje poškrábání plechu. 
Velikost lišty - 220 mm, pro tloušťky materiálů: nerez - 
0,50 mm, pozinkovaná ocel a hliník: 0,80 mm

Teleskopická rukojeť s 
nastavitelnou velikostí 600 - 
800 mm, zabudovaný 
magnet v hlavě ohybače pro 
uchycení háků, zvětšená 
opěrka pro lepší fixaci 
nástroje při práci

Teleskopický ohýbač 
okapových háků 

Freund s magnetem
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Přihlašovací formulář do věrnostního programu

....................................................................................
Adresa :  .........................................................................................................
IČO: ...............................................   Číslo účtu : ............................................
Tel : .................................................................... Email : ................................

Svým podpisem potvrzuji přihlášení do věrnostního programu a souhlasím 

V ..............................   dne ..............................    Podpis ..............................                                                                                              

Přihlašovací formulář do věrnostního programu

....................................................................................
Adresa :  .........................................................................................................
IČO: ...............................................   Číslo účtu : ............................................
Tel : .................................................................... Email : ................................

Svým podpisem potvrzuji přihlášení do věrnostního programu a souhlasím 

V ..............................   dne ..............................    Podpis ..............................                                                                                              
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