Nowość
Gwarancja na kotły kondensacyjne do 37 kW
oraz pompy ciepła do 20 kW

ecoCOMFORT

Inwestycja w bezpieczeństwo

5

Lat
Gwarancji

Czym jest ecoCOMFORT?
ecoCOMFORT to program przedłużonej gwarancji od Vaillant na kotły kondensacyjne
i systemy pomp ciepła.
Jako doświadczony producent wiemy, jak ważne jest właściwe użytkowanie urządzeń
grzewczych oraz ich regularne przeglądy. To one zapewniają długą i bezproblemową
pracę, dając przez wiele lat pełną satysfakcję ich użytkownikom.
ecoCOMFORT to możliwość przedłużenia standardowej (2-letniej) gwarancji nawet
o dodatkowe 3 lata. Wydłużoną gwarancją mogą zostać objęte kotły kondensacyjne
do 37 kW oraz pompy ciepła do 20 kW zakupione za pośrednictwem
Autoryzowanych Firm Partnerskich.
Lista autoryzowanych punktów sprzedaży dostępna jest na stronie www.vaillant.pl.

W jaki sposób skorzystać
z programu ecoCOMFORT?
Wybierz Instalatora/Serwisanta z ważnymi uprawnieniami
Do Twojej dyspozycji są Autoryzowane Firmy Partnerskie. Wszystkie czynności
serwisowe wykonuje Serwis z ważnymi uprawnieniami. Swój Serwis możesz wybrać
poprzez wyszukiwarkę, filtr ecoCOMFORT: www.vaillant.pl.

Wybierz rodzaj ecoCOMFORT
Zaproś Serwisanta w trakcie
obowiązywania podstawowej
gwarancji (np. podczas przeglądu
gwarancyjnego pomiędzy 9. a 12.
miesiącem użytkowania).
Wybierz optymalny wariant:
• ecoCOMFORT
(kocioł kondensacyjny)
– obejmuje samo urządzenie,
• ecoCOMFORT SYSTEM
(kocioł kondensacyjny lub pompa
ciepła) – obejmuje urządzenie
wraz z osprzętem (regulator,
zasobnik CWU, grupa pompowa).

Wybierz czas obowiązywania ecoCOMFORT
Do wyboru masz 2 opcje:
• 1 rok (maksymalnie 3-krotnie),
• 3 lata.

Dokonaj płatności ecoCOMFORT

Kotły kondensacyjne

ecoCOMFORT – 12

ecoCOMFORT – 36

ecoCOMFORT
SYSTEM – 12

ecoCOMFORT
SYSTEM – 36

300 PLN

800 PLN

400 PLN

1000 PLN

-

-

850 PLN

1900 PLN

Pompy ciepła

Formularz ecoCOMFORT
Wypełnij druk formularza. Jedną z kopii odeślij pocztą tradycyjną lub w formie
skanu/zdjęcia na adres ecocomfort@vaillant-group.com. Otrzymasz potwierdzenie
rejestracji urządzenia na adres e-mail podany w formularzu.

Pamiętaj o wykonaniu przeglądu rocznego w terminie ustalonym wspólnie
z Instalatorem lub Serwisantem.

Gwarancja,
a nie
ubezpieczenie

Nasz serwis dla Ciebie
Wybierz ecoCOMFORT i zyskaj nawet do 5 lat samych korzyści:
• rok lub aż 3 lata dodatkowej gwarancji,
• pełną gwarancję (część zamienna, naprawa, dojazd),
• warianty dostosowane do Twoich potrzeb — różne zakresy gwarancji i okresy jej
obowiązywania,
• przypomnienia o zbliżających się terminach przeglądów,
• oryginalne części zamienne do naprawy,
• stałą opiekę Autoryzowanych Firm Partnerskich, regularną konserwację urządzenia,
która wpływa na bezpieczeństwo użytkowania oraz zachowanie sprawności technicznej
urządzenia,
• kompleksowe wsparcie serwisowe związane z urządzeniem,
• bieżące informacje o nowościach produktowych i nowych rozwiązaniach.

Informacje podane w tej
ulotce nie stanowią oferty
w rozumieniu Kodeksu
cywilnego.

Ogrzewanie

Chłodzenie

Energia odnawialna

tel. +48 22 323 01 00 • fax +48 22 323 01 13
vaillant@vaillant.pl • www.vaillant.pl
infolinia 801 804 444

