Akcja Promocyjna
EKOOSZCZĘDNI
Oczyszczacz powietrza GRATIS przy zakupie
pompy ciepła Vitocal 200-A lub 222-A

Zainwestuj w urządzenia obniżające
koszty eksploatacji Twojego domu
i ciesz się czystym powietrzem.

Zostań Ekozwycięzcą! Dołącz do akcji!

NIEJ
EW

Dlaczego warto wziąć udział
w akcji „Pakiet potrójnych korzyści
– EKOOSZCZĘDNI”?
Ponieważ zakup urządzeń firmy
V iessmann to skumulowane trzy
korzyści!

P

Już od 1 lutego przy zakupie pompy
ciepła Vitocal 200-A lub 222-A,
oczyszczacz powietrza otrzymasz
GRATIS.

CZYŚCIEJ

EJ
NI

Pakiet potrójnych korzyści
– EKOOSZCZĘDNI.
Promocja „Pakiet potrójnych korzyści
– EKOOSZCZĘDNI” to wyjątkowa
oferta promocyjna na pompy ciepła
skierowana do wszystkich Klientów.

KORZY
ST

Budujesz? Modernizujesz? Planujesz
zakup pompy ciepła? Pomyśl kompleksowo! Wybierz firmę Viessmann
i skorzystaj z wyjątkowej promocji
w ramach akcji „Pakiet potrójnych
korzyści – EKOOSZCZĘDNI”.

Trzy razy na TAK: czyściej, korzystniej
i pewniej !

A K C J A P R O M O C YJ N A
EKOOSZCZĘDNI

Pakiet potrójnych korzyści – EKOOSZCZĘDNI
Po drugie czyściej,
to inwestycja w ekologię

Po pierwsze pewniej, to
inwestycja w bezpieczeństwo
Viessmann to lider produkcji systemów
grzewczych i chłodniczych na najwyższym poziomie technologicznym.
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5 lat gwarancji dla pomp ciepła;
12 lat gwarancji dla instalacji fotowoltaicznych;
Dostęp do infolinii i pomocy technicznej 24/7;
Dostęp do aplikacji mobilnej ViCare
(inteligentne rozwiązania SMART);
Sieć Firm Partnerskich oraz serwis
fabryczny;
Montaż przez odpowiednio przygotowanych i certyfikowanych
instalatorów Programu „Bezpieczna
ekipa”.

Pompa ciepła jest urządzeniem w pełni
ekologicznym, a oczyszczacz powietrza pozwoli domownikom oddychać
czystym powietrzem wolnym od alergenów, bakterii i wszelkich zanieczyszczeń.
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Klasa efektywności energetycznej
urządzeń A++;
Możliwość modernizacji starych
i wadliwych systemów grzewczych;
Ograniczenie śladu węglowego
i rezygnacja z paliw kopalnych;
Rozwiązania OZE - troska o czyste
powietrze dla siebie i przyszłych
pokoleń;
System uzupełniony o panele fotowoltaiczne pozwala uniezależnić się
energetycznie.

W akcji promocyjnej mogą wziąć udział
Klienci, którzy zdecydują się na zakup
wyszczególnionych zestawów pomp
ciepła i realizację ich instalacji przez
wybrane Firmy Partnerskie Viessmann.

Po trzecie korzystniej,
to inwestycja ekonomiczna
Pompy ciepła, wykazują ekonomiczną wyższość nad systemami kotłów
gazowych czy olejowych. Urządzenia
Viessmann to najwyższa jakość i efektywność pracy w dobrej cenie!
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Najwyższa jakość w najlepszej
cenie;
Darmowa energia wprost z natury;
Możliwość skorzystania z dotacji
w ramach programu „Czyste
Powietrze”;
Niezależność energetyczna i brak
stałych kosztów prądu i ogrzewania;
Większe budżety domowe z uwagi
na niższe koszty ogrzewania.

EKOZ W YCIĘ ZCA REKOMENDUJE
Czy wiedziałeś, że ambasadorem akcji
„Pakiet potrójnych korzyści – ekooszczędni” Viessmann jest Tai Woffinden,
angielski żużlowiec, obecnie występujący w Betard Sparta Wrocław?

Wystarczy zarejestrować zakup pompy
ciepła Viessmann objętej promocją na
stronie: moj.viessmann-serwis.pl, wprowadzić numer seryjny urządzenia i za
pomocą kodu, który zostanie wysłany
na podany adres e-mail, dokonać zamówienia oczyszczacza poprzez e-sklep:
www.sklep-viessmann.pl

Teraz Twój ruch! Dołącz do akcji
„Pakiet potrójnych korzyści – EKOOSZCZĘDNI” – tak, jak inni!
Bądź EKOZWYCIEZCĄ! Pomyśl kompleksowo! Wybierz firmę Viessmann
i skorzystaj z wyjątkowej promocji.

Urządzenie to zostanie bezpłatnie
dostarczone i można cieszyć się
czystym powietrzem!

Dowiedz się więcej na:
www.viessmann.pl/gratis
W sporcie lubię ryzyko i szybkie decyzje,
w życiu prywatnym nie daję się ponieść
emocjom. Stawiam na bezpieczeństwo,
ekologię i ekonomię od Viessmann.
Jestem Ekozwycięzcą!

Viessmann Sp. z o.o.
53-015 Wrocław, al. Karkonoska 65
tel. 801 00 2345
www.viessmann.pl
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Treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą posiadacza praw
autorskich. Zmiany zastrzeżone. Grafiki produktów przedstawionych w niniejszej ulotce są poglądowe i nie
stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste produkty i barwy mogą różnić
się od prezentowanych w prospekcie. Opracowanie graficzne: X_LitA@viessmann.com

