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Exkluzívny vernostný program 
pre tých, ktorí začínajú stavať.



Tento vernostný program je špecificky určený pre tých, ktorí 

začínajú stavať. Chceme, aby ste sa k nám s radosťou vracali 

a ukážeme vám, že okrem hrubej stavby v IBV nájdete pre svoj 

budúci domov oveľa viac.

Ako to funguje?

Vernosť 
sa oplatí
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prineste k nám svoje platné stavebné povolenie

vyplňte registračný formulár

vypracujeme vám cenovú ponuku na nákup hrubého stavebného materiálu 

a hneď zistíte, akú hodnotu bude mať váš poukaz na zľavu z ďalšieho nákupu 

- podľa toho čo a za koľko nakúpite

nakúpite tento hrubý stavebný materiál a staviate ...

v momente, keď vaša hrubá stavba bude dokončená, vám pridelený 

obchodný zástupca aktivuje váš poukaz 

zľavu si potom uplatníte na nákup vecí a služieb zo štúdia súvisiacich  

s vašou stavbou

poukaz platí až 2 roky 

zároveň získate aj Kartu zákazníka so všetkými jej výhodami:

• okamžitú zľavu až do 15%

• za každý nákup vám na kartu pripíšeme vernostné body

• nazbierané body vymieňate za zľavu z ceny ďalšieho nákupu 

• alebo si za nazbierané body vyberiete darčeky z vianočného katalógu

• vaše body platia 12 mesiacov od posledného nákupu



Ešte viac do detailov

Príklady

• obkladov
• dlažieb
• sanity
• interiérových podláh

POUKAZ PLATÍ NA NÁKUP:

• hrubá stavba - nákup za  
15 000 EUR

• poukaz na zľavu v hodnote  
1 000 EUR

• štúdio - nákup za 15 000 EUR
• zľava 1 000 EUR

• hrubá stavba - nákup za  
15 000 EUR

• poukaz na zľavu v hodnote  
1 000 EUR

• štúdio - nákup za 5 000 EUR
• zľava 333 EUR

• dverí
• zárubní
• tapiet
• vizualizácií fasád

• termovízie
• energetických certifikátov
• vizualizácií okolia stavby
• vizualizácií interiérov
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Najskôr budete potrebovať materiály na hrubú stavbu. Tieto materiály 
nakúpite u nás. My vám hodnotu nákupov zo sortimentu “hrubá stavba” 
zaznamenáme a kumulovane sa vám bude napočítavať až do “bodu zlomu”, 
t.j. do času, keď bude stáť vaša hrubá stavba a kedy vám aktivujeme 
poukaz na zľavu. 

Potom sa začnete venovať interiéru a okoliu domu. Opäť prídete k nám 
a z nášho štúdia si vyberiete podlahy, dvere, dlažby, či sanitu (viď zoznam 
vyššie) a na nákup využijete aj svoj zľavový poukaz. 

Dôležité je, aby sa hodnota nákupu “hrubej stavby” rovnala, alebo aby 
prevyšovala hodnotu nákupu zo “štúdia”. Vždy máte nárok na zľavu 
podľa pomeru čiastky minutej na hrubú stavbu a čiastky, za ktorú 
nakúpite v štúdiu.



Vyhrňme si 
spolu rukávy

WWW.IBV.SK

BANSKÁ BYSTRICA

Zvolenská cesta 1
Banská Bystrica

Tel.  +421 48 410 34 32
 +421 48 413 11 48
Fax  +421 48 416 21 20
E-mail ibv@ibv.sk

Po - Pia  7.00 - 17.00

So 7.00 - 13.00

Interiérové štúdio 7.00 - 12.00

REVÚCA

Železničná 246
Revúca

Tel. +421 58 488 18 30
Fax +421 58 442 23 65
E-mail revuca@ibv.sk

Po - Pia 7.00 - 16.30

So  7.00 - 12.00


