KORZYŒCI
Wy³¹czna mo¿liwoœæ wykonywania gwarancyjnego
monta¿u
Od 1.01.2017 wy³¹cznie licencjonowani instalatorzy Nice maj¹
mo¿liwoœæ dokonywania monta¿u produktów z zachowaniem
gwarancji. W sytuacji, kiedy produkt zostanie zainstalowany
przez osobê nieposiadaj¹c¹ odpowiednich kwalifikacji, karta
gwarancyjna jest niewa¿na i nie bêdzie honorowana w serwisie
Nice Polska.
Wy³¹czna mo¿liwoœæ wykonywania przegl¹dów
technicznych przed³u¿aj¹cych gwarancjê
Standardowo Nice Polska udziela 12-miesiêcznej gwarancji.
W ka¿dym przypadku istnieje mo¿liwoœæ przed³u¿enia
gwarancji o kolejny rok po wykonaniu p³atnego przegl¹du
technicznego. Od 1.01.2017 roku p³atne przegl¹dy techniczne
uprawniaj¹ce do przed³u¿enia gwarancji mog¹ byæ
wykonywane wy³¹cznie przez licencjonowanych instalatorów
Nice. Dotyczy to równie¿ przegl¹dów zwi¹zanych z d³u¿sz¹
gwarancj¹ (np. piêcioletni¹).
Ochrona zawodu przed niewykwalifikowanymi monterami
Program licencyjny oddziela niewykwalifikowanych
instalatorów od tych, którzy uzyskali autoryzacjê, a tym samym
rekomendacjê Nice Polska. Certyfikowany monta¿ to
standardowa przewaga konkurencyjna w bran¿y budowlanej
w wielu dziedzinach. Jak wynika z doœwiadczenia innych
marek, klienci koñcowi czêœciej decyduj¹ siê skorzystanie
z us³ug autoryzowanych przedstawicieli danej marki, którzy
potrafi¹ udokumentowaæ swoj¹ wiedzê oraz kwalifikacje.
Przynale¿noœæ do grupy eksperckiej
Licencjonowanym instalatorem Nice nie mo¿e zostaæ ka¿dy
instalator. U¿ytkownik koñcowy (finalny klient) zawsze woli
skorzystaæ z us³ug osób, która jest rekomendowana przez
producenta. Licencjonowany instalator jest najwiêkszym
ambasadorem marki. Sama obecnoœæ w tej grupie stanowi
du¿¹ rekomendacjê i potwierdzenie fachowoœci oraz wiedzy
ka¿dego z licencjonowanych instalatorów.

KORZYŒCI
Obecnoœæ w wyszukiwarce instalatorów Nice
Lista licencjonowanych instalatorów dostêpna jest na stronie
internetowej www.nice.pl. Aby uzyskaæ dane kontaktowe,
klient koñcowy musi z³o¿yæ zapytanie. W odpowiedzi uzyska
informacje o najbli¿szych licencjonowanych instalatorach.
Informacja zwrotna na temat pracy instalatorów
Wielu Partnerów Handlowych Nice korzysta z us³ug
zewnêtrznych, niezale¿nych instalatorów. Baza serwisowa
powi¹zana z informacjami o licencjonowanych Instalatorach
Nice w przypadku wykrycia usterki serwisowej pozwala na
uzyskanie dok³adnej informacji, który instalator montowa³
dany produkt. Partner Handlowy Nice bêdzie w stanie dok³adnie
przeanalizowaæ jakoœæ pracy swoich monterów oraz
monitorowaæ sytuacje, czy nie wykonuj¹ oni nieautoryzowanej
pracy dla konkurencji.
Mo¿liwoœæ udzia³u w programie motywacyjnym dla
instalatorów
Wy³¹cznie dla licencjonowanych instalatorów Nice
uruchomiony zosta³ specjalny program motywacyjny,
w którym za zg³oszone on-line instalacje mo¿na otrzymaæ
atrakcyjne nagrody. Osobom regularnie zg³aszaj¹cym swoje
instalacje, automatycznie przed³u¿ymy licencjê bez
koniecznoœci odbycia okresowego szkolenia.

Ocena instalacji
Ka¿da zg³oszona instalacja na ¿yczenie Partnera Handlowego
mo¿e zostaæ oceniona. Dziêki temu Partner Handlowy Nice, jeœli
tylko wyrazi tak¹ wolê, otrzyma dok³adn¹ analizê pracy
swojego instalatora. Ocena mo¿e byæ sk³adow¹ dwóch
czynników: oceny profesjonalizmu przez ekspertów z Nice
Polska oraz oceny na podstawie badania satysfakcji klienta
koñcowego. W ten sposób Partner Handlowy Nice otrzymuje
rzeteln¹ i obiektywn¹ informacjê na temat swoich
poszczególnych instalatorów i wykonanych przez nich prac.

WYMAGANIA
Przyst¹pienie do programu licencyjnego jest niezwykle proste. Podstawowy
wymóg zwi¹zany jest z odbyciem szkolenia. Dodatkowe wymagania zwi¹zane
s¹ z ubraniem roboczym instalatora oraz samochodem wykorzystywanym do
wyjazdu na monta¿e. Licencjonowany Instalator Nice powinien wspó³pracowaæ
wy³¹cznie z Partnerami Handlowymi Nice, którzy podpisali nowy wzorzec
umowy.
I. Umowa handlowa
Partner Handlowy, z którym wspó³pracuje instalator, bêdzie zobligowany do
podpisania umowy handlowej z Nice Polska. Umowa handlowa jest niezbêdna
w celu uregulowania reprezentowania Nice, kwestii zwi¹zanych
z gwarancyjnym monta¿em produktów oraz prawa do pos³ugiwania siê
w³asnoœci¹ intelektualn¹ Nice (logo, zdjêcia, itp.)
II. Ubrania robocze
Ka¿dy licencjonowany instalator powinien dobrze prezentowaæ siê w czasie
instalacji automatyki Nice. Jeden z wymogów w programie licencyjnym
zwi¹zany jest z ubraniem roboczym. Licencjonowany instalator Nice powinien
posiadaæ ubranie robocze, na którym widnieje logo Nice o minimalnej
powierzchni 6 cm x 6 cm. Po udziale w szkoleniu licencyjnym ka¿dy instalator
otrzymuje zestaw dwóch naszywek z logo Nice. Gotowe ubrania robocze
dostêpne s¹ w katalogu materia³ów reklamowych. Warunkiem uzyskania
licencji NIE JEST koniecznoœæ posiadania takiego ubrania roboczego. Wystarczy,
aby na ubraniu roboczym pojawi³o siê logo Nice o odpowiednich wymiarach,
a instalacje by³y wykonane w strojach z logo Nice.
III. Naklejka na samochód
Ka¿dy instalator, aby dojechaæ na miejsce monta¿u korzysta
z samochodu. Podstawowym wymogiem w programie licencyjnym jest
posiadanie logo na samochodzie o wymiarach min. 20 cm x 20 cm. Dwie takie
naklejki otrzyma ka¿dy instalator, który ukoñczy szkolenie licencyjne Nice
z pozytywnym wynikiem.
IV. Udzia³ w szkoleniu
A. Dla obecnych klientów
Jednodniowe szkolenie techniczne wzbogacone o elementy zwi¹zane
z programowaniem. Szkolenie poprzedzone zostanie testem sprawdzenia
wiedzy. Po zakoñczeniu szkolenia odbêdzie siê egzamin. Wynik egzaminu
decyduje o uzyskaniu uprawnieñ licencyjnych.
B. Dla nowych klientów
Szkolenie dwudniowe, techniczno-handlowe z elementami marketingowymi.
Szkolenie odbywa siê w siedzibie Nice Polska i ma charakter praktycznych
warsztatów. W czasie szkolenia uczestnik zapozna siê z najpopularniejszymi
produktami Nice oraz zrozumie podstawowe zasady funkcjonowania automatyki
Nice. Szkolenie zostanie zakoñczone testem decyduj¹cym o uzyskaniu
uprawnieñ licencyjnych.

WYMAGANIA

Coraz bardziej zaawansowane technicznie rozwi¹zania stosowane w automatyce do
bram i rolet Nice wymagaj¹ profesjonalnej prezentacji. Dziêki przyjêtej formule
warsztatów treningowych uczestnicy maj¹ mo¿liwoœæ doskonalenia praktycznych
umiejêtnoœci z zakresu programowania i wykorzystywania najnowoczeœniejszych
rozwi¹zañ w bran¿y. Warsztaty z zakresu automatyki do bram Nice prowadzone s¹
z wykorzystaniem bramek treningowych (gara¿owych, skrzyd³owych i przesuwnych)
w centrum szkoleniowym na terenie siedziby Nice, z praktycznym u¿yciem
programatorów. Szkolenia z zakresu programowania automatyki do rolet prowadzone
s¹ w profesjonalnie przygotowanej do tych celów wzorcowni. Szkolenia pomagaj¹
poznawaæ nowoœci, które co roku wzbogacaj¹ portfolio produktów Nice.
Zapisy na szkolenie licencyjne odbywaj¹ siê za poœrednictwem Strefy Partnera na
stronie internetowej www.nice.pl.

Schemat op³at - program licencyjny
Pierwszy Instalator - 199 z³
Drugi Instalator - 149 z³
Trzeci Instalator i kolejni - 99 z³

FAQ
• Co to jest licencja Nice?
Licencja Nice to certyfikat, który potwierdza wiedzê oraz umiejêtnoœci instalatora z zakresu monta¿u
automatyki Nice.
• Czy licencja Nice jest imienna?
Tak, licencja jest przypisana do konkretnego instalatora. Nie ma mo¿liwoœci wydania licencji „na firmê” lub na
okaziciela. Nie ma tak¿e mo¿liwoœci przekazywania licencji osobom trzecim. Przekazanie lub udostêpnienie
licencji mo¿e skutkowaæ jej zawieszeniem lub odebraniem.
• Czy licencja Nice jest wydawana na jakiœ okres czasu czy obowi¹zuje bezterminowo?
Licencja nie jest bezterminowa. Obowi¹zuje ona przez 2 lata i jest odnawialna. Sposób odnowienia licencji mo¿e
ró¿niæ siê w kolejnych latach.
• Pojecha³em na monta¿. Klient prosi mnie o okazanie licencji. Co mam zrobiæ?
Ostateczny klient ma prawo za¿¹daæ okazania licencji instalatora Nice. Dlatego w interesie instalatora powinno
le¿eæ posiadanie przy sobie licencji podczas ka¿dego monta¿u lub interwencji serwisowej. Zaprezentowanie
licencji Nice nie tylko uwiarygadnia instalatora, ale tak¿e jest dowodem jego profesjonalizmu oraz kwalifikacji.
• Czy mogê instalowaæ automatykê bez posiadania wa¿nej licencji Nice?
Od 1.01.2017 r. instalacja produktu Nice przez osobê bez wa¿nej licencji Nice oznacza utratê gwarancji na
instalowane urz¹dzenie. W zwi¹zku z tym, aby konsument naby³ uprawnienia wynikaj¹ce z gwarancji,
instalator wykonuj¹cy monta¿ musi posiadaæ licencjê Nice.
• Co zrobiæ, kiedy zosta³em wezwany do serwisu lub konserwacji urz¹dzenia Nice, które nie by³o
zainstalowane przez licencjonowanego instalatora Nice?
W takiej sytuacji nale¿y poinformowaæ klienta, ¿e ze wzglêdu na wykonanie instalacji przez instalatora
pozbawionego licencji Nice, produkt nie jest objêty gwarancj¹ i mo¿liwa jest jedynie naprawa - us³uga
odp³atna.
• Jak odnowiæ licencjê?
Warunki odnowienia licencji Nice mog¹ siê ró¿niæ w kolejnych latach. Odpowiednich informacji nale¿y szukaæ
na stronie internetowej Nice oraz u opiekunów handlowych.
• Chcia³bym przeszkoliæ nowych pracowników, aby uzyskali licencjê Nice. Co muszê zrobiæ?
Aby zg³osiæ pracownika na szkolenie, nale¿y dla ka¿dego z nich wype³niæ elektroniczny formularz zg³oszenia
dostêpny w Strefie Partnera na stronie internetowej www.nice.pl.
• Czy istnieje mo¿liwoœæ utraty licencji Nice?
Tak, w przypadku stwierdzenia przez Nice Polska nieprzestrzegania zasad dobrego monta¿u oraz
w przypadku ustalenia ra¿¹cych b³êdów w wykonywanych instalacjach, istnieje mo¿liwoœæ czasowego
zawieszenia licencji Nice z obowi¹zkowym skierowaniem na dodatkowe uzupe³niaj¹ce szkolenie
podstawowe. Po zaliczeniu egzaminu na szkoleniu podstawowym uprawnienia zostaj¹ przywrócone na okres,
przez który obowi¹zuje licencja. Jako szczególne nadu¿ycie traktowane bêdzie udostêpnianie licencji osobom
trzecim.

