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Pompy ciepła
z dopłatami
Pompy ciepła solanka-woda:
• Vitocal 200-G (BWC), 5,8 do 17,2 kW
• Vitocal 222-G, 5,9 do 10,0 kW
• Vitocal 242-G, 5,9 do 10,0 kW
• Vitocal 300-G (BWC), 5,7 do 17,2 kW
• Vitocal 333-G, 5,7 do 10,4 kW
• Vitocal 343-G, 5,7 do 10,4 kW

Dopłata w wysokości 4321,–
Pompy ciepła powietrze-woda:
• Vitocal 300-A typ 301.B, 7 do 8,5 kW
• Vitocal 300-A typ 301.A, 3 do 9 kW
• Vitocal 350-A typ 301.A, 10,6 do 18,5 kW

Dopłata w wysokości 3210,–
Pompy ciepła powietrze-woda typu Split:
• Vitocal 200-S, 7,5 lub 9 kW
• Vitocal 222-S, 7,5 lub 9 kW
• Vitocal 242-S, 7,5 lub 9 kW

Pompy ciepła, których zakup premiowany jest
dopłatą to zarówno pompy ciepła solanka/woda, jak
i pompy ciepła powietrze/woda (monoblok albo Split).

Pompy ciepła Viessmann Vitocal oparte są o konstrukcję

sprężarek typu Scroll, zapewniających długowieczną, bezobsługową i szczególnie cichą pracę. Na bazie ponad 30 lat doświadczenia, firma Viessmann oferuje pompy ciepła korzystające z ciepła gruntu, wody lub powietrza. Różnorodne warianty wykonania
pomp ciepła Vitocal umożliwiają ich stosowanie w niemal każdym rodzaju budynku, także we współpracy z kolektorami słonecznymi dzięki szerokiej ofercie podgrzewaczy i zasobników.

Promocja, krok po kroku:
• Zgłoś swój akces i zarejestruj chęć zakupu
urządzenia w Autoryzowanej Firmie Partnerskiej, biorącej udział w akcji na stronie:
www.viessmann.pl/promocjaPC
• Doradca techniczny firmy pomoże Ci w doborze optymalnego systemu grzewczego w oparciu o rozwiązanie z pompą ciepła. Promocja
polega na obniżeniu ceny sprzedaży w stosunku do ceny katalogowej urządzenia o kwotę
w wysokości 4321 zł lub 3210 zł.
• Warunkiem skorzystania z promocji jest podpisanie umowy z Autoryzowaną Firmą Partnerską i zamówienie urządzenia do 30.06.2015 r.

Zapraszamy na stronę poświęconą promocji:
www.viessmann.pl/promocjaPC.
Znajdą tam Państwo szczegółowe informacje
na temat pomp ciepła objetych promocją.

4321 zł
Startujemy z dopłatami!
rekl ama

Dopłata w wysokości 4321,–

Dopłaty do pomp ciepła

