Mit nyújt, hogyan működik gyakorlatban az Otthonfelújítási Klub?
Ha az otthonfelújítási támogatás keretében kedvezményes áron anyagot
szeretnél vásárolni, akkor a menetrend a következő.

A Klub országos partnere a Praktiker Áruház, ahol a tagok minden áruházi
termékre garantált 12 százalékos kedvezményt kapnak, de bizonyos
anyagokra a kedvezmény mértéke elérheti a 20-25 %-ot is.
Fontos: a kedvezmény 200.000 Ft feletti megrendelése esetén érvényes!

A jó hír, hogy a Klub tagjai többször is érvényesíthetik a kedvezményt, így
több tételben is rendelhetnek kedvezményesen (a lényeg hogy egy-egy
rendelési tétel meghaladja a 200.000 Ft összeget).
A kedvezmény általában az áruház teljes árukészletét érinti. Az
áruházban elérhető termékre garantált 12 százalékos kedvezményt
kapnak, de bizonyos anyagokra a kedvezmény mértéke elérheti a 2025 %-ot is.
Az igénylés menete:
1, A Praktiker webáruházban tudod összeírni, hogy milyen anyagokat
szeretnél megvásárolni, amit az Otthonfelújítási Klub csapatának email-ben
tudsz eljuttatni.
Használd a https://www.praktiker.hu/ oldalt vagy a Praktiker letölthető
applikációját.
Egy excel dokumentumban kell elküldeni a megrendelni kívánt anyagok
nevét, cikkszámát és darabszámát. Minden Klubtag számára mintát küldünk
erről, de ha szükséges akár telefonon vagy online is segítünk a
megrendelési tételek összeállításában.

2, Egy megrendelési igénylést készítünk a lista ellenőrzése után, amit
továbbítunk a Praktiker felé.
3, A Praktiker egy egyedi árajánlatot ad nekünk, ami tartalmazza az egyes
termékek kedvezményes árát és az összes kedvezményt tételesen is.
Ezzel már egyszeri anyagbeszerzés során is több tízezer forintot spórolhatsz
meg!
4, Ezt az egyedi árajánlatot továbbítjuk az igénylőnek, aki dönthet arról,
hogy a kedvezményes árakat elfogadja-e.
5, Ha az igénylő elfogadja a kedvezményes árakat, akkor a Praktiker
számára visszajelzünk, hogy véglegesítheti a listát és egy adott áruházba
megadhatja az átvétel lehetséges időpontját.
Ez az a pont, amikor szükséges megadni az anyagszámla előkészítéséhez
szükséges nevet és címet is, ami az otthonfelújítási támogatás beadásához
szükséges lesz.

6, Megtörténhet a vásárlás a hozzád legközelebbi Praktiker Áruházban. A
fizetés lehet előre átutalás, bankkártyás fizetés, vagy helyszíni fizetés.

Személyes, online konzultáció:
Az Otthonfelújítási Klub tagjai a támogatás igénybevételét segítő, 60 perces,
online konzultációt is igénybe vehetnek kedvezményes áron: 9900 Ft
helyett 7900 Ft-ért.

A konzultáció akkor ajánlott, ha valaki nem ismeri a támogatás menetét,
esetleg bizonytalan abban, hogy miként tudja beadni a támogatási
kérelmet.

Hogyan tudsz csatlakozni?

Az Otthonfelújítási Klub tagjai egy egyszeri csatlakozási díjat követően több
tételben is rendelhetnek kedvezményesen az áruházból (ami fontos, egyegy megrendelésük értéke elérje a 200.000 Ft értékhatárt)
Minden sikeres és elfogadott megrendelés adminisztrációs költséggel jár,
mivel az otthonfelijitas.info.hu közvetít a Praktiker és az igénylő között:
segít a lista összeállításában, továbbítja és egyezteti a felek között.
Ennek költsége a megrendelési tétel 1,5 %-a. Ez a költség csak akkor
esedékes, ha az igénylő a Praktiker kedvezményes árait végül elfogadja.
Milyen előnyökkel jár a csatlakozás?
A megbeszélés során az Otthonfelújítási Klub szakembere kitér





az igénylés folyamatára, valamint arra, hogy
mire kell figyelni a nyomtatványok letöltése és kitöltése során,
milyen szerződések és számlák kellenek a sikeres pályázáshoz, és
mik a pályázat buktatói, kulcskérdései.
Az Otthonfelújítási Klub csapata pályázatírással és projektmenedzsmenttel
foglalkozik több mint 10 éve, több mint 2 milliárd forint feletti összegben
írt hazai és európai uniós pályázatokat.

