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Порядок отримання 
об’єктних цін 

 
 
Об’єктна ціна – ціна матеріалу найнижча ціна на матеріал, яка визначається відповідальним 
менеджером, після отримання від Дилера інформації про об’єкт, достатньої для надання такої 
ціни. Об’єктна ціна нижча за дилерську ціну. 
 
Дилерська ціна – ціна матеріалу, яка визначається з урахуванням дилерської знижки від 
роздрібної ціни. Дилерська ціна нижча за роздрібну ціну. 
 
Дилер – професійне підприємство, яке функціонує на ринку будівельних матеріалів та послуг, 
яке пройшло авторизацію у компанії ПЛАТО-ПЛЮС, за яким закріплений певний 
відповідальний менеджер з продажу компанії ПЛАТО-ПЛЮС. 
 
Авторизація компанії – процедура, за якої компанія надає інформацію компанії ПЛАТО-ПЛЮС, 
після розгляду якої ПЛАТО-ПЛЮС вирішує чи має право кандидат отримувати статус Дилера. 
Ця процедура виключає можливість авторизації підприємств які мають одноразовий попит на матеріали компанії, та 
покликана захистити зусилля реальних дилерів з просування матеріалів компанії ПЛАТО-ПЛЮС. 
 
Інформація для авторизації компанії у якості Дилера: 

1) найменування, код ЄДРПОУ, адреса 
2) контактна особа, контактні дані (телефон, ел.пошта) 
3) профіль компанії (монтаж / продаж) 
4) досвід роботи з аналогічними матеріалами, кількість реалізованого матеріалу 
5) досвід роботи з матеріалами компанії, кількість реалізованого матеріалу 

 
 

Матеріал під ТМ Баудер – паро-, тепло- та гідро-ізоляційні матеріали виробництва компанії 
ПАУЛЬ БАУДЕР ГмбХ. 
 
Роздрібна ціна – ціна матеріалу, яка оприлюднюється на сайті компанії ПЛАТО-ПЛЮС та на 
інших ресурсах. Надається клієнтам, які не пройшли авторизацію або які повідомили не 
правдив дані про своє підприємство. 
 
Критерії, за якими надається об’єктна ціна: 

 об’єкти будь-якої площі покрівлі, у проектній документації яких міститься назва 
матеріалу під ТМ Баудер. Дилер повинен надати докази того, що матеріал Баудер 
закладено у проект (копія проекту та інші документі). 

 мінімальна площа покрівлі для отримання об’єктної ціни: 
 полімерна гідроізоляція ТМ Баудер (ПВХ мембрана Баудер ТЕРМОФОЛ, ТПО 

мембрана Баудер ТЕРМОФІН) – 1 000 кв.м. 
 ФПО мембрана Баудер ТЕРМОПЛАН – 600 кв.м. 
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 полімер-бітумна гідроізоляція ТМ Баудер – 300 кв.м. 
 теплоізоляція Баудер ПІР – 300 кв.м 

 надається на один об’єкт, не може бути надана Дилеру на кілька об’єктів, без їх 
ідентифікації 

 на аксесуари об’єктна ціна не надається 
 
Інформація, яку необхідно надати для отримання об’єктної ціни: 

 назва об’єкту 
 адреса об’єкту 
 площа покрівлі 
 власник об’єкту (замовник) 
 проектувальник 
 генеральний підрядник 
 вид робіт (нове будівництво / ремонт) 
 очікувана дата початку виконання робіт 
 очікувана дата поставки 
 матеріал 
 кількість 
  

 
Підтвердженням отримання об’єктної ціни є отримання Цінової пропозиції від відповідального 
менеджера ТОВ «ПЛАТО-ПЛЮС». 
 
В разі заявлення об’єкту, інформація про який збігається з раніше заявленим об’єктом, 
об’єктна ціна не надається. 
 
В разі надання неправдивої інформації про об’єкт, ТОВ «ПЛАТО-ПЛЮС» має право не надавати 
об’єктну ціну. При виявленні цього після надання об’єктної ціни, ТОВ «ПЛАТО-ПЛЮС» має 
право скасувати об’єктну ціну. Ініціатором внесення змін у інформацію про об’єкт повинен бути 
Дилер. Якщо за такими змінами об’єкт співпадає з іншим об’єктом, об’єктна ціна скасовується. 
Після повторення порушення умов отримання об’єктної ціни 3 рази, Дилер потрапляє у Чорний 
список та не має право отримувати об’єктні ціни на завжди. 
 
ТОВ «ПЛАТО-ПЛЮС» має право вносити будь-які зміни, у будь-який час, у даний порядок без 
попереднього попередження клієнтів. 
 
ТОВ «ПЛАТО-ПЛЮС», м. Дніпропетровськ, є офіційним дистрибутором компанії ПАУЛЬ БАУДЕР ГмбХ і 
Ко. КГ, м. Штутгарт, Німеччина, виробника покрівельних матеріалів з полімерів та бітуму й теплоізоляції, 
для плоских та скатних дахів. 
 
 
 
З повагою, Директор 

ТОВ «ПЛАТО-ПЛЮС» 
 
Володимир Кузьменко 
067 / 240 19 87 
vk@plato-plus.biz 

 


