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Heron kedvezményrendszer 

2015- től az alap árrésen (listaár-javasolt fogyasztói ár közötti 25%-os árrés) felül további kedvezményt 

biztosítunk a jövőben az alábbiak szerint: 

Röviden: 

- Referencia kedvezmény vagy webáruházában minden terméket mutat = 1 %. Nem vonható össze! 

- Heron oktatáson részt vett vagy ha a webáruházában linken a Heron.hu-ra mutat = 1%. Nem vonható 

össze! 

- Forgalmi kedvezmény. Havi átlagforgalomtól függően 2-10 %. Negyedévente figyeljük és a következő 

negyedévre beállítjuk a kedvezményt. 

A három fajta kedvezmény összeadódik és ha weben rendel a +1 % is hozzá jön. 

Heron szervizek alapból 5 % kedvezményt kapnak, függetlenül attól, hogy adtak-e referenciát, van-e 

heron.hu-ra mutató linkjük vagy mekkora a forgalmuk. Természetesen, ha a fentiek alapján nagyobb 

kedvezmény járna nekik a forgalom alapján, a nagyobb kedvezményt kapják meg.   

Részletesen: 

1.       Csak szaküzletben értékesítő cégeknek: 

a.      Azokat a partnereinket, kik az adott negyedévben felhasználói referenciát küldenek; a Heron 

termékek listaárából 1 % kedvezményt biztosítunk a következő negyedévben.  Vagyis értékeljük, ha 

felhasználható referenciát ad számunkra. Olyan referenciát, melyben a Heron termék használója leírja a 

készülékkel kapcsolatos tapasztalatait. Ezeket a referenciákat mi elérhetővé tesszük minden partnerünk számára, 

ezzel segítve a termék értékesítését; ezért fontos, hogy a referencia adója hozzájáruljon ehhez.   A referenciákat 

el lehet küldeni elektronikus formában az info@heron.hu e.mail címre vagy akár levélben is. (Madal Bal Kft. 

1173 Budapest, Régivám köz 2.) A referencia formáját nem határozzuk meg, de fontos, hogy tartalmazza a 

használt gép típusát, a használat körülményeinek leírását, vevő termékkel kapcsolatos tapasztalatát, a vevő nevét 

és elérhetőségét. 

b.       Értékeljük, ha szakképzett eladó ajánlja a Heron termékeket. Erre voltak Heron képzések, de azt 

tapasztaltuk, hogy a tudás feledés homályába vész, ha nincs ismétlés és gyakorlat. Ezért a jövőben csak azok a 

partnereink kapnának oktatási kedvezményt, akik évente 1 alkalommal részt vesznek a Heron szakmai 

képzésen. Ez évente 2 különböző időpontban kerül megrendezésre, hogy aki akar, el tudjon jönni. Ha ezen részt 

vesz, a következő évben további 1%  kedvezményt kap a Heron termékek listaárából. 2015 - ben azok a 

partnerek kapják meg ezt a kedvezményt, kik korábban részt vettek ilyen képzésen.    

c.        A jövőben is biztosítjuk a Heron forgalom utáni sávos kedvezményét. A havi átlagforgalmak minden 

naptári negyedév elején kerülnek kiszámításra. Ez alapján az előző negyedév havi átlagforgalmát figyelembe 

véve biztosítjuk az adott negyedévben a kedvezményt: 

70 - 130 EFt / hó havi átlagforgalom esetén +2% 

130 - 300 EFt / hó havi átlagforgalom esetén +4% 

300 - 600 EFt / hó havi átlagforgalom esetén +6% 

600 - 900 EFt / hó havi átlagforgalom esetén +8% 

900 EFt /hó havi átlagforgalom felett +10% 
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2.       Webáruházak esetében: 

a.        Webáruházak esetében értékeljük, ha a teljes Heron termékpalettát mutatja a webáruházában. Több 

webáruház esetén legalább egyben mindent Heron terméket kell mutatnia. Ez +1 % kedvezménnyel 

jutalmazzuk. Azoknak a partnereknek, kik igényt tartanak erre, el kel küldjék a webáruház (ak) linkjét az 

info@heron.hu e-mail címre. Ezeknek a webáruházaknak az elérhetőségét mi is közzétesszük a termék 

weboldalán (www.heron.hu).  

b.       Képzési kedvezménynek webáruház esetében nincs értelme. A weben vásárlók műszaki információval, 

referenciával való ellátására a heron.hu szolgálna. Viszont, ha típusonként 1 link az ő oldalukról erre az 

oldalra vagy aloldalaira mutat, további 1% kedvezmény adódik az előzőekhez. Természetesen a heron.hu-n 

is lenne hivatkozás az Ö webáruházára, mint lehetséges vásárlási helyre. Azoknak a partnereknek, kik igényt 

tartanak erre, el kel küldjék a webáruház (ak) linkjét az info@heron.hu e-mail címre..  

c.        Forgalmi kedvezmény megegyezik az 1c pontban leírtakkal. 

Amennyiben üzlete és webáruháza is van és teljesíti a fent leírtakat, a számára kedvezőbbet 

 kedvezménykonstrukciót vesszük figyelembe. 

Egyedi, nagy összegű megrendelés esetén lehetőség van kivételes kedvezmény meghatározására 

megállapodás alapján (projekt ár). Ebben az esetben a sávos forgalmi kedvezmény vesszük alapul. Vagyis pl. 

ha a projekt 1 MFt értékben tartalmaz Heron termékeket, akkor - ha mást nem is rendel - abban a negyedévben 

az átlagforgalma 333 EFt. Ez 6 % forgalmi kedvezményt jelent a kereskedőnek. Ennyi kedvezményt kap a 

projektre. A kedvezmény az adott negyedév végéig érvényes, minden Heron rendelésére. (Akkor jár jól, ha a 

negyedév elején rendeli meg a projektet. Viszont ha a negyedév végén kiderül, hogy az átlagforgalma miatt 

nagyobb kedvezményre lenne jogosul - vagyis még sokkal többet rendelt- , ezt elveszti. Ennek kicsi az esélye.) 

A kedvezményeket minden negyedév elején felülvizsgáljuk, és beállítjuk a következő negyedévre érvényes 

új kedvezményeket. 

 

A fenti kedvezményrendszer 2015. január 1.-től érvényes visszavonásig a Madal bal Kft. által forgalmazott 

Heron gyártmányú áramfejlesztőkre és szivattyúkra.  
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