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Wszystkie proponowane nagrody dostępne są w skle-
pie on-line w strefie kodowanej. Uczestnicy mogą  
w dowolnym momencie wymieniać punkty na wy-
brane przez siebie urządzenia, ubrania bądź zlecić 
wypłatę premii gotówkowej. 
Rozliczenie sald kont uczest-
ników następuje z końcem 
roku kalendarzowego. 

Panel uczestnika on-line
Indywidualne konto w strefie kodowanej dla każde-
go uczestnika jest niewątpliwą wygodą. W jednym 
miejscu partner widzi swoje saldo konta, historię do-
konywanych transakcji, może również bezpośrednio 

wejść do sklepu z nagrodami, czy przeczytać aktualne 
informacje dotyczące programu. Jest to przejrzyste 
i intuicyjne narzędzie, które pomaga w zarządzaniu 
punktami, daje pełny obraz aktywności, umożliwia 

szybki dostęp w każdej chwili. 

Rejestracja punktów
Uczestnik programu samodziel-
nie rejestruje punkty za zainsta-
lowane urządzenia za pomocą 

strony internetowej Saunier Duval, w części kodowanej, 
w panelu uczestnika PPSD. Punkty rejestrują się auto-
matycznie na koncie użytkownika i niemalże natych-
miast można je wykorzystywać w sklepie on-line.

Udział w programie PPSD nadawany jest auto-
matycznie dla każdego partnera w chwili podpisa-
nia umowy współpracy z marką Saunier Duval. 
Zasady udziału w programie lojalnościowym zapi-
sane są w regulaminie oraz na kodowanej stronie 
www.saunierduval.pl. 
W programie SD mogą być rejestrowane tylko urządze-
nia znajdujące się w aktualnej ofercie marki Saunier  
Duval, obecnie są to kotły kondensacyjne.
Aby wziąć udział w programie, należy zarejestrować na 
koncie uczestnika urządzenie objęte Programem SD, 
używając do tego numeru seryjnego znajdującego się 
na odcinku Programu Partnerskiego karty gwarancyj-
nej. Numer ten jest unikalny dla każdego urządzenia.  

Każda firma uczestnicząca w PPSD ma nadawane 
indywidualne konto, tzw. panel uczestnika na stro-
nie internetowej, w części kodowanej. W ciągu roku 
kalendarzowego Uczestnicy zbierają punkty, które 
następnie wymieniają na:
- urządzenia grzewcze marki Sauner Duval,
- premię pieniężną, 
- odzież roboczą.

Program stworzony zastał  
w celu budowania partnerstwa  
z autoryzowanymi firmami oraz  
z myślą o dodatkowych korzyściach 
dla partnerów marki Saunier Duval. 

Program Partnerski 
Saunier Duval (PPSD)

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa
infolinia: 801 804 444
tel. 22 323 01 00, faks 22 323 01 13
www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl
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Instaluj urządzenia 
kondensacyjne marki  
Saunier Duval – to się opłaca!

Program PPSD przeznaczony jest wyłącznie 
dla autoryzowanych firm instalacyjnych i firm 
serwisowych marki Saunier Duval. Aktualna liczba 
członków programu wynosi ponad 1000 i stale rośnie. 

Realizuj z nami  
Swoje marzenia!

 

http://www.instalreporter.pl
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