
PROMOCJA DLA SKLEPÓW DETALICZNYCH
PAŹDZIERNIK 2017r.
Z przyjemnością informujemy Państwa, iż na zamówienia złożone
w terminie: 02–27.10.2017r. proponujemy Państwu atrakcyjne warunki
zakupu wyrobów FFiL Śnieżka SA zgodnie z tabelą.

Brzeźnica, 02.10.2017r.57/NDR/BB/17/S

Wariant IProdukty objęte promocją Wariant IIIWariant II

Wyroby objęte promocją Jednorazowy zakup
w cenach

Ograniczenie ilościW związku z zakupem adresat promocji otrzyma 
na potrzeby promocji*:

(UWAGA! Małe pojemności w pełnych zgrzewkach)

4500 zł netto
Minimalna wartość

w cenach zakupu sklepu
(uwzględniając dodatkowy upust)

LINIA OCHRONA I DEKORACJA:

impregnat gruntujący 0,7L;2,5L;4,5L,
impregnat powłokotwórczy 0,7L;2,5L;4,5L,

impregnat renowacyjny,
lakierobejca,

lakierobejca super wydajna,
lakierobejca ultra trwała,

olej do mebli ogrodowych,
olej do tarasów,
pokost lniany

LINIA DEKORACJA:

lakier bezpodkładowy
 lakier zewnętrzny,

lakier akrylowy,
lakier nitro,

podkład nitro,
szpachla do drewna,

bejca

LINIA OCHRONA:
impregnat do drewna

konstrukcyjnego,
impregnat do drewna

konstrukcyjnego koncentrat,

Uwaga
 Nie dotyczy Impregnatu 9L

gruntującego i powłokotwórczego

1000 zł netto1500 zł netto

Karta
RTV EURO AGD

o wartości
700 złW związku z zakupem

sklep otrzyma
na potrzeby promocji*

Karta
RTV EURO AGD

o wartości
150 zł

Karta
RTV EURO AGD

o wartości
225 zł

Dodatkowy termin
płatności na FV

do 31.03.2018

--

700 zł netto
 (przy dokonaniu zakupu
o minimalnej wartości)

Suma korzyści
150 zł netto

(przy dokonaniu zakupu
o minimalnej wartości)

225 zł netto
(przy dokonaniu zakupu
o minimalnej wartości)

Ograniczenie 1 pakiet promocyjny na PSD

1

7 szt.
Vidaron Impregnat 9L

gruntujący, powłokotwórczy 56 szt. (1 paleta)
na PSD

+15% dodatkowego rabatu na FV

2

56 szt. (1 paleta)
Vidaron Impregnat 9L

gruntujący, powłokotwórczy 56 szt. (1 paleta)
na PSD

+15% dodatkowego rabatu na FV
+

Dodatkowy termin płatności 
Do 31.03.2018

3



* Promocja zakłada zastosowanie  maksymalnej ceny towaru co oznacza, że w okresie promocji Oficjalny Dystrybutor Śnieżki nie może sprzedać sklepowi detalicznemu 
produktu w cenie powyżej ceny maksymalnej, może natomiast sprzedawać według własnego uznania sklepowi detalicznemu po dowolnych cenach niższych od ceny 
maksymalnej konkurując swobodnie z innymi dystrybutorami. 

Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest złożenie przez Uczestnika zamówienia przez RPH FFiL Śnieżka S.A. w systemie ECOD Agent, przy czym  Uczestnik  
w momencie złożenia zamówienia nie może posiadać (z uwzględnieniem kredytu kupieckiego) zaległości płatniczych w stosunku do Oficjalnego Dystrybutora, 
do którego kierowane jest zamówienie oraz FFiL Śnieżka SA. Termin wpływania zamówień do FFiL Śnieżka SA: 02.10-27.10.2017r. Promocja dotyczy zakupów 
ze stanów FFiL Śnieżka SA . Materiały POS (ekspozycja paletowa) dostępne u RPH.
Niniejsze pismo stanowi Pismo Promocyjne w rozumieniu Regulamin Promocji FFiL Śnieżka SA z dnia 02 stycznia 2016 r.
Promocja jest adresowana wyłącznie do sklepów zaopatrujących się u Oficjalnych Dystrybutorów FFiL Śnieżka S.A. i nie sumuje się z innymi promocjami 
organizowanymi przez FFiL Śnieżka SA. 
FFiL Śnieżka SA zastrzega sobie prawo zmiany terminu obowiązywania promocji w trakcie jej trwania.



b.o.

Jednorazowy zakup w cenach zakupu sklepu:

+10% dodatkowego rabatu na FV

W związku z zakupem adresat promocji otrzyma na potrzeby promocji*:

Maksymalnie 300 litrów
na jeden PSD

Ograniczenie ilości

MAGNAT CERAMIC BIAŁY C45

MAGNAT CERAMIC

WYROBY OBJĘTE PROMOCJĄ:

PROMOCJA DLA SKLEPÓW DETALICZNYCH
PAŹDZIERNIK 2017r.
Z przyjemnością informujemy Państwa, iż na zrealizowane zakupy
w terminie: 02-27.10.2017r. proponujemy Państwu atrakcyjne warunki
zakupu wyrobów FFiL Śnieżka SA zgodnie z tabelą. 

Brzeźnica, 02.10.2017r.58/NDH/BB/17/S 

* Promocja zakłada zastosowanie  maksymalnej ceny towaru co oznacza, że w okresie promocji Oficjalny Dystrybutor Śnieżki nie może sprzedać sklepowi detalicznemu 
produktu w cenie powyżej ceny maksymalnej, może natomiast sprzedawać według własnego uznania sklepowi detalicznemu po dowolnych cenach niższych od ceny 
maksymalnej konkurując swobodnie z innymi dystrybutorami. 

Sklep może wziąć udział w promocji, jeżeli zamówienie będzie złożone przez RPH Śnieżki w systemie ECOD Agent, a Sklep w momencie złożenia zamówienia 
nie posiada (z uwzględnieniem kredytu kupieckiego) zaległości płatniczych w stosunku do Oficjalnego Dystrybutora, do którego kierowane jest zamówienie oraz 
FFiL Śnieżka SA. Termin wpływania zamówień do FFiL Śnieżka SA: 02-27.10.2017r. Promocja dotyczy zakupów ze stanów producenta.
Promocja jest adresowana wyłącznie do sklepów zaopatrujących się u Oficjalnych Dystrybutorów Śnieżki i nie sumuje się z innymi promocjami organizowanymi 
przez FFiL Śnieżka SA. 
FFiL Śnieżka SA zastrzega sobie prawo zmiany terminu obowiązywania promocji w trakcie jej trwania.

2,5L 5L

10L



Maksymalna kwota zakupu

1500 zł netto

Jednorazowy zakup w cenach zakupu sklepu:

+10% dodatkowego rabatu na FV

W związku z zakupem adresat promocji otrzyma na potrzeby promocji*:

1 pakiet na PSD

Ograniczenie ilości

Magnat Ultra Matt

WYRÓB OBJĘTE PROMOCJĄ:

Sklep może wziąć udział w promocji, jeżeli zamówienie będzie złożone przez RPH Śnieżki w systemie ECOD Agent, a Sklep w momencie złożenia zamówienia 
nie posiada (z uwzględnieniem kredytu kupieckiego) zaległości płatniczych w stosunku do Oficjalnego Dystrybutora, do którego kierowane jest zamówienie 
oraz FFiL Śnieżka SA. Termin wpływania zamówień do FFiL Śnieżka SA: 02-27.10.2017r. Promocja dotyczy zakupów ze stanów producenta.
Promocja jest adresowana wyłącznie do sklepów zaopatrujących się u Oficjalnych Dystrybutorów Śnieżki i nie sumuje się z innymi promocjami organizowany-
mi przez FFiL Śnieżka SA. 
FFiL Śnieżka SA zastrzega sobie prawo zmiany terminu obowiązywania promocji w trakcie jej trwania.

* Promocja zakłada zastosowanie  maksymalnej ceny towaru co oznacza, że w okresie promocji Oficjalny Dystrybutor Śnieżki nie może sprzedać sklepowi 
detalicznemu produktu w cenie powyżej ceny maksymalnej, może natomiast sprzedawać według własnego uznania sklepowi detalicznemu po dowolnych cenach 
niższych od ceny maksymalnej konkurując swobodnie z innymi dystrybutorami. 

10L 5L 2,5L

PROMOCJA DLA SKLEPÓW DETALICZNYCH
PAŹDZIERNIK 2017r.
Z przyjemnością informujemy Państwa, iż na zrealizowane zakupy
w terminie: 02-27.10.2017r. proponujemy Państwu atrakcyjne warunki
zakupu wyrobów FFiL Śnieżka SA zgodnie z tabelą. 

Brzeźnica, 02.10.2017r.59/NDH/BB/17/S



PROMOCJA DLA SKLEPÓW DETALICZNYCH
PAŹDZIERNIK 2017r.

Z przyjemnością informujemy Państwa, iż na zrealizowane zakupy
w terminie: 02-27.10.2017r. proponujemy Państwu atrakcyjne warunki
zakupu wyrobów FFiL Śnieżka SA zgodnie z tabelą. 

Brzeźnica, 02.10.2017r.60/NDR/BB/17/S

+10% dodatkowego rabatu na FV

W związku z zakupem adresat promocji otrzyma na potrzeby promocji*:

b.o.

Jednorazowy zakup w cenach zakupu sklepu:

50 szt.

Ograniczenie ilości

MAGNAT
Sypialnia | Pokój Dziecka

2,5L

Sklep może wziąć udział w promocji, jeżeli zamówienie będzie złożone przez RPH Śnieżki w systemie ECOD Agent, a Sklep w momencie złożenia zamówienia 
nie posiada (z uwzględnieniem kredytu kupieckiego) zaległości płatniczych w stosunku do Oficjalnego Dystrybutora, do którego kierowane jest zamówienie 
oraz FFiL Śnieżka SA. Termin wpływania zamówień do FFiL Śnieżka SA: 02-27.10.2017r. Promocja dotyczy zakupów ze stanów producenta.
Promocja jest adresowana wyłącznie do sklepów posiadających standard ekspozycji i zaopatrujących się u Oficjalnych Dystrybutorów Śnieżki i nie sumuje się 
z innymi promocjami organizowanymi przez FFiL Śnieżka SA. 
FFiL Śnieżka SA zastrzega sobie prawo zmiany terminu obowiązywania promocji w trakcie jej trwania.

* Promocja zakłada zastosowanie  maksymalnej ceny towaru co oznacza, że w okresie promocji Oficjalny Dystrybutor Śnieżki nie może sprzedać sklepowi 
detalicznemu produktu w cenie powyżej ceny maksymalnej, może natomiast sprzedawać według własnego uznania sklepowi detalicznemu po dowolnych cenach 
niższych od ceny maksymalnej konkurując swobodnie z innymi dystrybutorami. 

WYRÓB OBJĘTE PROMOCJĄ:

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA; siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44;
tel. +48 22 221 93 19 lub +48 14 681 11 11, fax +48 14 682 22 22; KRS 0000060537 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy 
KRS; NIP: 818-14-33-438; Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 12 617 778 PLN; www.sniezka.pl

Z  wyrazami szacunku

Zdzisław Czerwiec
Dyrektor ds. Sprzedaży Krajowe
i Eksportowej Grupy Kapitałowej

Joanna Wróbel – Lipa
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Handlowych

Marcin Kalita
Dyrektor ds. Sprzedaży
Rynek Niezależny Region Polska


