Bestelbon HQ-configurator

per Fax: +49 2632 295-595 E-mail: kps@shd.de
Firma
Contactpersoon
Postcode
PLZ, Ort
Tel.
E-Mail

Vereniging/label

basic

Aantal aangesloten fabrikanten

standard

premium

29,- EUR

49,- EUR

79,- EUR

per maand

per maand

per maand

1 fabrikant

tot 2 fabrikanten

tot 4 fabrikanten

Talen DE,EN,FR,NL (nobilia biedt daarnaast ES,IT & CZ)

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
Diverse ruimtelijke situaties Keukenblok, U-vorm, keukeneiland
✓
Corporate design Logo-weergave & lay-out volgens uw CD-richtlijnen
✓
Zoomfunctie Vergrote weergave van geselecteerde artikelen
✓
Klantenbeheer Inwinnen van adressen van eindklanten
✓
Statistieken Aantal user e-mails, integratie google analytics
✓
Knop PDF-afdruk Direct afdrukken samenstelling van configuratie		 ✓
Social media Verbinding met Facebook, Twitter & Pinterest		
✓
Reclameacties Pop-up-banners en links naar acties		
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Vergelijking van varianten Vergelijking van twee keukenalternatieven in een venster		
✓
Plattegrond Ruimtelijke omstandigheden bij de eindklant			
✓
Extra links (bijv. adviesafspraak maken, offertes...etc.)		
✓
Overname in KPS designstudio de professionele ontwerpsoftware			
✓
Afspraakaanvraag-button alternatieve aanbieding opvragen			 ✓
Startvenster met filterfunctie voor kleur- en vormgevingsvoorstellen
19,- EUR/maand
19,- EUR/maand
✓
Filiaalberekening Volgens locaties op basis van de homepage

15,- EUR/maand

15,- EUR/maand

15,- EUR/maand

(rekening houdende met hogere traffic, vanwege grotere marktpresentie)

per overing filiaal

per overing filiaal

per overing filiaal

POS-presentatiepakket* Swipe & RFID/QR-code scanfunctionaliteit

15,- EUR/maand

15,- EUR/maand

15,- EUR/maand

*Toepassing van de nieuwe functie is uitsluitend via het totaalconcept van de firma FULLHAUS of van de firma Dein Konfigurator mogelijk. Genoemde firma’s verzorgen tevens
softwareonderhoud, begeleiding en updates van deze functie.

Ik boek het pakket:

Startvenster met filterfunctie:

basic

29,- EUR/maand

19,- EUR/maand

standard

49,- EUR/maand

19,- EUR/maand

premium

79,- EUR/maand

inclusief

Filiaalberekening

15,- EUR/je Filiale

Aantal* ______ *verplicht in te vullen

POS-presentatiepakket

15,- EUR/maand 		

Ik maak gebruik van de fabrikanten:

Voorwaarde: U bent handelspartner van minstens één van de genoemde fabrikanten.
							
De prijzen zijn exclusief btw. De betaling van de kosten vindt plaats middels afboeking met een SEPA-incasso. De ondertekening van deze bestelbon is een aanbod om een overeenkomst af te sluiten met de firma SHD Kreative Planungs-Systeme GmbH. De gebruiksovereenkomst komt tot stand bij acceptatie („orderbevestiging“) door
SHD Kreative Planungs-Systeme GmbH richting de klant. De minimale looptijd bedraagt 24 maanden. De overeenkomst wordt telkens met een (1) jaar verlengd, als deze niet voor
afloop van de overeengekomen einddatum met een termijn van drie (3) maanden wordt opgezegd. Wat betreft de overige voorwaarden van de overeenkomst gelden onze algemene
verkoopvoorwaarden (AGB), op te roepen op www.shd.de/AGB. De vermelde pakketten gelden niet voor pure internetwinkels, deze ontvangen een afzonderlijke offerte van SHD.

Plaats, datum

Handtekening klant
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