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•	Nagroda	za	pierwsze	zarejestrowane	
urządzenie
Na dobry początek każdy otrzymuje nagrodę: prze-
nośny baner reklamowo-informacyjny, który można 
zawiesić w miejscu prowadzonych prac.

•	I	jeszcze	jedna	nagroda
Po zarejestrowaniu piątego urządzenia każdy uczest-
nik otrzymuje wysokiej jakości, praktyczny kombi-

nezon roboczy z logo Viessmann, który z pewnością 
przyda się na co dzień.

•	A	już	wkrótce…
Nagrody to nowość w Programie Instalator, dlatego 
cały czas Viessmann pracuje nad rozbudową katalo-
gu nagród. O wszystkich nowych korzyściach uczest-
nicy są informowani na bieżąco w biuletynie, wysy-
łanym na skrzynkę e-mail.

  Program Instalator adresowany jest do najbar-
dziej profesjonalnie działających firm wykonawczych 
z zakresu instalacji grzewczych w Polsce. 
Najwyższa jakość i dążenie do perfekcji to jedna 
z głównych zasad działania firmy Viessmann. We 
współpracy postawiono na zasadę partnerstwa  
i uczciwości w celu osiągnięcia wspólnego sukce-
su. Warto więc przystąpić do programu i skorzystać  
z dodatkowych premii.

Premie

Uczestnicząc w Programie Instalator, otrzymujesz 
atrakcyjną premię (rzędu kilkuset zł) za każde zain-
stalowane urządzenie Viessmann. Możesz skorzystać 
z premii bez względu na to, czy urządzenie kupiłeś 
osobiście, czy też zrobił to Twój klient – wystarczy, 
że to Ty wykonałeś montaż.

•	Nowe,	wyższe	premie
Od 2015 roku podwyższono premie w Programie Insta-
lator, ale także wzbogacono listę urządzeń, objętych 
premią. Dzięki temu znajdują się na niej te urządzenia, 
które najchętniej instalatorzy polecają klientom. Premię 
wypłacamy co miesiąc, przekazując ją na kartę prepaid.

•	Podwójna	premia	za	rejestrację	Klienta	
Końcowego
To absolutnie unikalna korzyść. Jeśli montaż urzą-
dzenia zgłosisz nam nie tylko Ty, ale także Twój Klient 
– podwajamy Twoją premię. Posiadacz urządzenia 
zyskuje natomiast 10-letnią gwarancję na wymien-
nik w kotłach kondensacyjnych typu 200 i 300 oraz 
dostęp on-line do całej historii serwisu urządzenia.

Nagrody

•	Pakiet	materiałów	w	eleganckiej	teczce
Po przystąpieniu do Programu Instalator uczestnik 
otrzymuje wszystkie potrzebne informacje o Pro-
gramie, premiach i nagrodach. Teczka zawiera także 
ponad 20 prospektów urządzeń z oferty Viessmann 
– kotłów gazowych, pomp ciepła i systemów wen-
tylacji mechanicznej.

Do Programu Instalator Viessmann zaprasza firmy wykonawczo-instalacyjne, które wykonują łączną 
usługę sprzedaży i instalacji produktów tej marki. Uczestnictwo w Programie zmienia w Państwa 
codziennym funkcjonowaniu w zasadzie jedną rzecz – od tej pory za zakup produktów firmy Viessmann 
otrzymacie dodatkową premię w postaci pieniędzy przekazanych na specjalnie przygotowaną kartę 

płatniczą działającą w systemie VISA.

Program Instalator firmy Viessmann 
Partnerstwo przynosi cenne profity

http://www.instalreporter.pl
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nietypowych problemów związanych z instalacjami.  
A może masz propozycję, o czym jeszcze powinno 
się napisać lub opowiedzieć w ABC Instalatora? Zgłoś 
pomysł tematu, który zostanie wzięty pod uwagę 
przy rozbudowywaniu bazy wiedzy: info@progra-
minstalator.pl

•	Webinaria,	szkolenia,	newsy
Firmie Viessmann zależy na tym, aby uczestnicy mieli 
łatwy dostęp do najnowocześniejszej, fachowej wie-
dzy o instalacjach. Dzięki webinariom, szkoleniom  

i wiadomościom z branży, tworzonym przez eksper-
tów Viessmann, jest się zawsze na bieżąco.

•	Kontakt	z	Doradcami
Do Konsultantów Viessmann można zgłaszać się w każ-
dej sytuacji, kiedy potrzebuje się pomocy – bez względu 
na to, czy pytanie dotyczy uczestnictwa w Programie 
Instalator, czy może porady technicznej albo informacji  
o urządzeniach z oferty Viessmann. W przypadku bardzo 
szczegółowych pytań technicznych, Konsultanci prze-
każą Twoje pytanie odpowiednim specjalistom.  

Przywileje

•	Rabaty	i	oferty	specjalne	u	partnera	–	firmy	
PRONAR
Jako uczestnik Programu Instalator Viessmann, każ-
dy ma dostęp do wyjątkowych ofert, przeznaczonych 
tylko dla Instalatorów Viessmanna. Można korzystać 
z nawet 40% rabatów na wybrane produkty z ofer-
ty oraz darmowej wysyłki dla zamówień o wartości 
powyżej 100 zł.

•	Stypendium	na	naukę	w	Akademii	Instalatora
Akademia Instalatora to unikalne szkolenie, dzię-
ki któremu zdobywa się dyplom państwowy i tytuł: 
Technika Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawial-
nej, tytuł Certyfikowany Instalator OZE (wszystkich 5 
certyfikatów), a także EUROPASS – dokument uzna-

wany w całej UE, potwierdzający nabyte kwalifikacje 
zawodowe. Dzięki stypendium pokrywana jest po-
łowa kosztów nauki!

•	Dostęp	do	Strefy	Instalatora
To miejsce w serwisie Viessmann stworzone spe-
cjalnie na każdego instalatora. Uzyskuje się tam in-
formacje m.in. o zgłoszonych urządzeniach, prze-
glądach, fakturach, katalogu urządzeń, cennikach 
itp. Wszystkie informacje o Programie Instalator 
można znaleźć natomiast w serwisie: www.progra-
minstalator.pl 

•	ABC	Instalatora
To baza wiedzy z mnóstwem praktycznych i potrzeb-
nych informacji. Zamieszczone są tu porady i wska-
zówki dla instalatorów oraz opisy rozwiązywania 

I.	Zgłoś	swoją	firmę	do	Programu	Instalator
Możesz to zrobić na 3 sposoby:
•	wypełnij	formularz	on-line
•	skontaktuj	się	z	Konsultantem	dzwoniąc	na	infolinię	782	756	666	 
lub wysyłając e-mail na adres: info@programinstalator.pl
•	skontaktuj	się	z	przedstawicielem	Viessmann	lub	odwiedź	
jeden z firmowych salonów.

II.	Zyskaj	dostęp	do	pełnej	oferty	Viessmann
Dzięki Programowi Instalator możesz zamawiać nasze pro-
dukty na preferencyjnych warunkach. Korzystasz także z fa-
chowego doradztwa przy wyborze konkretnych urządzeń.  
Na bieżąco powiadamiamy Cię o nowościach w ofercie.
 
III.	Zgłoś	nam	zamontowane	urządzenia
Za każde zamontowane urządzenie Viessmann, które nam zgło-
sisz, naliczamy Ci premię. Aby współpraca była jeszcze przy-

jemniejsza, nagradzamy Twoją aktywność w Programie. Urzą-
dzenia możesz zgłaszać w najwygodniejszy dla Ciebie sposób:
•	on-line	na	stronie	Viessmann
•	poprzez	aplikację	mobilną	–	do	pobrania	w	Google	Play	lub	
App Store
•	wysyłając	MMS-em	zdjęcie	numeru	zamontowanego	urzą-
dzenia oraz zdjęcie jego karty gwarancyjnej pod numer:  
782	756	666
•	wysyłając	zdjęcie	wypełnionej	karty	gwarancyjnej	oraz	nu-
mer urządzenia mailem na adres: info@programinstalator.pl
•	dzwoniąc	na	infolinię:	782	756	666
 
IV.	Zyskuj	coraz	więcej	z	każdym	zamontowanym	urządzeniem
Każde zgłoszone urządzenie Viessmann, które zamontujesz, 
oznacza premię dla Ciebie. Doliczamy ją co miesiąc do Two-
jej karty pre-paid. Dodatkowo otrzymujesz od nas nagrody  
i prezenty w podziękowaniu za stałą współpracę.

Viessmann Sp. z o.o.
ul.	Karkonoska	65,	53-015	Wrocław
tel.	71	36	07	100,	faks	71	36	07	101
www.viessmann.pl
infolinia	serwisowa:	801	0	801	24

zarejestruj się 
w Programie 

Instalator

zdobywaj premie, instalując kolejne 
urządzenia Viessmann

instaluj urządzenia 
Viessmann (kupione 

od 1 stycznia do  
31 grudnia 2015)

zaloguj się do systemu Strefa Instalatora
Login to NIP Twojej firmy, a hasło otrzymasz na podany w deklaracji adres 

e-mail. Jeśli jesteś już użytkownikiem Bazy Zarejestrowanych Urządzeń (BZU) 
w Strefie Instalatora, możesz korzystać z dotychczasowego hasła

zarejestruj urządzenie 
podając nr seryjny 

oraz załączając kopię 
wypełnionej karty 
gwarancyjnej

ciesz się z dodatkowej 
premii – korzystaj  

z karty i decyduj 
samemu, na co 

przeznaczyć premię

Jak przystąpić do Programu, czyli… 
ciesz się premią oraz nagrodami i instaluj coraz więcej urządzeń Viessmann
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