
PROMOCJA DLA SKLEPÓW DETALICZNYCH
„VIDAROKWARTAŁ” 2017r.

Z przyjemnością informujemy Państwa, iż na zamówienia złożone w terminie: 07.07.–28.09.2017r.
proponujemy Państwu atrakcyjne warunki zakupu wyrobów FFiL Śnieżka SA zgodnie z tabelą.

Brzeźnica, 07.07.2017r.44/NDR/JM/17/S

Produkty objęte promocją
(UWAGA! Małe pojemności w pełnych zgrzewkach) SIERPIEŃLIPIEC WRZESIEŃ

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,  

+
Vidaron Impregnat 9L

gruntujący, powłokotwórczy

będzie możliwy do zakupu
w pakiecie nr.1

tylko w miesiącu lipcu

1 pakiet promocyjny 1 pakiet promocyjny1 pakiet promocyjny

Minimalna wartość
w cenach zakupu sklepu

(uwzględniając
dodatkowy upust)

3000 zł netto 2000 zł netto4500 zł netto

Dodatkowy upust

na FV 10%
Dodatkowy upust

na FV 5%
Dodatkowy upust

na FV 15%

W związku z zakupem
sklep otrzyma

na potrzeby promocji*

300 zł jako doładowanie

 na
KARTĘ PRE-PAID**

500 zł jako doładowanie

 na
KARTĘ PRE-PAID**

300 zł jako doładowanie

 na
KARTĘ PRE-PAID**

Dodatkowy termin
płatności na FV

+ 10 dni
-

Dodatkowy termin
płatności na FV

+ 15 dni

Możliwość skorzystania
z promocji

Możliwość skorzystania
z promocji jeśli

sklep dokonał zakupu
pakietu w lipcu

Możliwość skorzystania
z promocji jeśli

sklep dokonał zakupu
pakietów w lipcu

i sierpniu

Dla PSD posiadających
w ofercie produkty

marki Vidaron

Suma korzyści

Ograniczenie

600 zł netto
(przy dokonaniu zakupu
o minimalnej wartości)

+
Dodatkowy termin 10 dni

na płatność FV

600 zł netto
(przy dokonaniu zakupu
o minimalnej wartości)

975 zł netto
(przy dokonaniu zakupu
o minimalnej wartości)

+
Dodatkowy termin 15 dni

na płatność FV
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LINIA OCHRONA I
DEKORACJA:

impregnat gruntujący,
impregnat powłokotwórczy,

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

Minimalna wartość
w cenach zakupu sklepu

(uwzględniając
dodatkowy upust)

1500 zł netto 1000 zł netto2250 zł netto

Dodatkowy upust

na FV 10%
Dodatkowy upust

na FV 5%
Dodatkowy upust

na FV 15%

 Możliwość skorzystania
z promocji jeśli sklep

dokonał zakupu pakietu
w lipcu

Możliwość skorzystania
z promocji jeśli sklep

dokonał zakupu pakietów
w lipcu i sierpniu

1 pakiet promocyjny 1 pakiet promocyjny1 pakiet promocyjny

W związku z zakupem
sklep otrzyma

na potrzeby promocji*

Możliwość  skorzystania
z promocji

Dla PSD posiadających
w ofercie produkty

marki Vidaron

Ograniczenie ilości

Vidaron Impregnat 9L
gruntujący, powłokotwórczy

Jednorazowy zakup
w cenach zakupu sklepu b.o. b.o.b.o.

Dodatkowy upust

na FV 10%
Dodatkowy upust

na FV 5%
Dodatkowy upust

na FV 15%
W związku z zakupem

sklep otrzyma
na potrzeby promocji*

b.o. b.o.b.o.Ograniczenie ilości
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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: 07.07-28.09.2017r. 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.

* 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. 

** Maksymalna kwota doładowań na kartę PRE-PAID przypadająca na jednego Uczestnika w okresie od lipca do września przy zakupie 3 pakietów wynosi 1100zł 
netto. 



PROMOCJA DLA SKLEPÓW DETALICZNYCH
SIERPIEŃ 2017r.

Brzeźnica, 01.08.2017r.47/NDR/JM/17/S

Z przyjemnością informujemy Państwa, iż na zrealizowane zakupy w terminie: 01-29.08.2017r.
proponujemy  Państwu atrakcyjne warunki zakupu wyrobów FFiL Śnieżka SA zgodnie z tabelą:

Lp. Pakiet promocyjny
(UWAGA! Małe pojemności w pełnych zgrzewkach)

Jednorazowy zakup
w cenach zakupu sklepu

W związku z zakupem sklep
otrzyma na potrzeby promocji*:

Ograniczenie
ilości

1

Śnieżka Urekor D Grunt do drewna
Śnieżka Beton-posadzka
Śnieżka Zacieki-plamy

Śnieżka Podłoga
Śnieżka Emalia do kaloryferów

Śnieżka Emalia Nitro
Śnieżka Emalia do PCV

Multispraye
Supermal Emalia Akrylowa

+5%
dodatkowego rabatu na FV500 zł netto 7 500 zł netto

2

DACH SYSTEM
Śnieżka na Dach

Śnieżka na Dach – Farba gruntująca
Śnieżka Preparat do czyszczenia Dachu

Rozcieńczalnik na Dach 

+15%
dodatkowego rabatu na FVb.o. 10 000 zł netto

3 Śnieżka Satynowa 2,5L b.o. b.o.

4 Śnieżka Satynowa 5L b.o. b.o.

5 Śnieżka Satynowa 10L b.o. b.o.

6 Śnieżka Barwy Natury 2,5L b.o. b.o.

7 Śnieżka Barwy Natury 5L b.o. b.o.

8 ACRYL-PUTZ® Start ST10 20kg b.o. b.o.

9 Śnieżka Max Latex 5L b.o. b.o.

10 Śnieżka Max Latex 10L b.o. b.o.

11 Śnieżka Vernissage 1L b.o. b.o.

12 Śnieżka Vernissage 2,5L b.o. b.o.

Prom
ocyjna cena zakupu dla sklepu

Maksymalna cena 
netto towaru 32,70 zł

Maksymalna cena 
netto towaru 61,20 zł 

Maksymalna cena 
netto towaru 115,70 zł

Maksymalna cena 
netto towaru 24,20 zł

Maksymalna cena 
netto towaru 43,70 zł

Maksymalna cena 
netto towaru 19,99 zł

Maksymalna cena 
netto towaru 40,36 zł

Maksymalna cena 
netto towaru 76,36 zł

Maksymalna cena 
netto towaru 8,08 zł

Maksymalna cena 
netto towaru 18,96 zł

13 Śnieżka Vernissage 5L b.o. b.o.
Maksymalna cena 

netto towaru 36,69 zł

14 Śnieżka Vernissage 9L b.o. b.o.
Maksymalna cena 

netto towaru 61,79 zł



Prom
ocyjna cena zakupu dla sklepu

15 Śnieżka Modern White 3L b.o. b.o.
Maksymalna cena 

netto towaru 19,75 zł

16 Śnieżka Modern White 5L b.o. b.o.
Maksymalna cena 

netto towaru 30,45 zł

17 Śnieżka Modern White 10L b.o. b.o.
Maksymalna cena 

netto towaru 57,15 zł

18 Śnieżka EKO 1L b.o. b.o.
Maksymalna cena 

netto towaru 4,59 zł

19 Śnieżka EKO 3L b.o. b.o.
Maksymalna cena 

netto towaru 12,65 zł

20 Śnieżka EKO 5L b.o. b.o.
Maksymalna cena 

netto towaru 19,99 zł

21 Śnieżka EKO 10L b.o. b.o.
Maksymalna cena 

netto towaru 36,49 zł

22 Śnieżka EKO 15L b.o. b.o.
Maksymalna cena 

netto towaru 54,12 zł

23 Emulsja SENSEO biała 3L b.o. b.o.
Maksymalna cena 

netto towaru 12,59 zł

24 Emulsja SENSEO biała 5L b.o. b.o.
Maksymalna cena 

netto towaru 20,04 zł

25 Emulsja SENSEO biała 10L b.o. b.o.
Maksymalna cena 

netto towaru 29,19 zł

26 SILVER ACRYL- emulsja akrylowa 10l b.o. b.o.
Maksymalna cena 

netto towaru 32,77 zł

27 Śnieżka GRUNT 3L b.o. b.o.
Maksymalna cena 

netto towaru 15,31 zł

28 Śnieżka GRUNT 5L b.o. b.o.
Maksymalna cena 

netto towaru 24,14 zł

29 Śnieżka GRUNT 10L b.o. b.o.
Maksymalna cena 

netto towaru 42,32 zł 

30 Śnieżka GRUNT 15L b.o. b.o.
Maksymalna cena 

netto towaru 63,04 zł

31 Śnieżka Extra Fasadowa biała 1l b.o. b.o.
Maksymalna cena 

netto towaru 7,60 zł

32 Śnieżka Extra Fasadowa biała 3l b.o. b.o.
Maksymalna cena 

netto towaru 21,01 zł

33 Śnieżka Extra Fasadowa biała 5l b.o. b.o.
Maksymalna cena 

netto towaru 34,34 zł

34 Śnieżka Extra Fasadowa biała 10l b.o. b.o.
Maksymalna cena 

netto towaru 63,63 zł

35 Śnieżka Extra Fasadowa biała 15l b.o. b.o.
Maksymalna cena 

netto towaru 92,49 zł

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: 01– 29.08.2017r. 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.

* 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. 



1 500 zł netto

Jednorazowy zakup w cenach zakupu sklepu:

100 zł  jako doładowanie  na KARTĘ PRE-PAID

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

4 500 zł netto 

Ograniczenie ilości

MAGNAT PRIMER

MAGNAT LATEX MATT- Baza
MAGNAT SATIN - Baza
MAGNAT CERAMIC – Baza
MAGNAT Narzędzia 

Wyroby MAGNAT STYLE
Pigment barwiący, Marmur Klasyczny, Stiuk Wenecki,
Stiuk Wapienny, Stiuk Perłowy, Glinka Wenecka, Grassi,
Trawertyn, Papier Dekoracyjny Pergameno, Samum,
Farba Klejowa, Beton, Grunt Akrylowy, Farba Podkładowa,
Lakier Rustykalny, Wosk impregnująco – zabezpieczający,
Metallici, Perla Sabbia, Velatura

Wyroby objęte promocją:

PROMOCJA DLA SKLEPÓW
DETALICZNYCH SIERPIEŃ 2017r.
Z przyjemnością informujemy Państwa, iż na zrealizowane zakupy
w terminie: 01-29.08.2017r. proponujemy Państwu atrakcyjne
warunki zakupu wyrobów FFiL Śnieżka SA zgodnie z tabelą. 

Brzeźnica, 01.08.2017r.49/NDR/JM/17/S

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: 01-29.08.2017r. 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.
Jeżeli Klient wybierze doładowanie karty pre-paid, warunki i zasady uczestnictwa w Promocji określa Regulamin Promocji FFiL Śnieżka SA z dnia 
02.01.2016r.
Doładowanie zostanie przekazane w formie zasilenia imiennej karty pre-paid środkami pieniężnymi stanowiącymi równowartość sumy pieniężnej należnej 
zgodnie z pkt. 1 powyżej. 

* 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. 
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b.o.

Jednorazowy zakup w cenach zakupu sklepu:

+12% dodatkowego rabatu na FV

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

5 000 zł netto

Ograniczenie ilości

MAGNAT CERAMIC 2,5L; 5L

Wyroby objęte promocją:

PROMOCJA DLA SKLEPÓW
DETALICZNYCH SIERPIEŃ 2017r.
Z przyjemnością informujemy Państwa, iż na zrealizowane zakupy
w terminie: 01-29 .08.2017r. proponujemy Państwu atrakcyjne
warunki zakupu wyrobów FFiL Śnieżka SA zgodnie z tabelą. 

Brzeźnica, 01.08.2017r.51/NDH/JM/17/S

1szt.

Jednorazowy zakup w cenach zakupu sklepu:

MAGNAT CERAMIC 2,5L

+8%
dodatkowego rabatu na FV

1szt.
MAGNAT Ceramic biały C45

1L w cenie 0,75 zł netto

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

3 000 zł netto

Ograniczenie ilości

+

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: 01-29.08.2017r. 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.
Promocja nr 1 nie sumuje się z promocją nr 2.
Magnat Ceramic Biała C45 1l do wyczerpania stanów magazynowych

* 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. 



PROMOCJA DLA SKLEPÓW
DETALICZNYCH SIERPIEŃ 2017r.
Z przyjemnością informujemy Państwa, iż na zrealizowane zakupy
w terminie: 01-29.08.2017r. proponujemy Państwu atrakcyjne
warunki zakupu wyrobów FFiL Śnieżka SA zgodnie z tabelą. 

Brzeźnica, 01.08.2017r.50/NDR/JM/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

Wyroby objęte promocją:

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: 01-29.08.2017r. 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. 



PROMOCJA DLA SKLEPÓW
DETALICZNYCH 1-29.08.2017r.

Brzeźnica, 01.08.2017r.48/NDR/JM/17/S

Z przyjemnością informujemy Państwa, iż na zrealizowane zakupy w terminie: 1-29.08.2017r.
proponujemy Państwu atrakcyjne warunki zakupu wyrobów FFiL Śnieżka SA zgodnie z tabelą:

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: 1 – 29.08.2017r. 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.
Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji pkt. 6. określa Regulamin Promocji "Kup opakowanie 9l Śnieżka Vernissage i odbierz wałek malarski za 1zł"
z dnia 01.08.2017r.
Promocja nr 48/NDR/JM/17/S łączy się z promocją nr 14 pismo 47/NDR/JM/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. 

Lp. Wyroby objęte promocją
(UWAGA! Małe pojemności w pełnych zgrzewkach)

Jednorazowy zakup
w cenach zakupu sklepu

W związku z zakupem sklep
otrzyma na potrzeby promocji*:

Ograniczenie
ilości

1 Śnieżka Vernissage 9L
24 szt. wałków z rączką
w cenie 0,75 zł netto/szt.

24 szt. b.o.

Zdzisław Czerwiec             Joanna Wróbel – Lipa

Dyrektor ds. Sprzedaży Krajowej  Wiceprezes Zarządu
i Eksportowej Grupy Kapitałowej   Dyrektor ds. Handlowych

Z  wyrazami szacunku

Marcin Kalita

Dyrektor ds. Sprzedaży
Rynek Niezależny Region Polska
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