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Immergas wzbogacił swój program o dodatkowe udo-
godnienie – prostą i intuicyjną aplikację mobilną (do 
pobrania ze sklepu z aplikacjami mobilnymi). Dzięki 
temu każdy uczestnik programu Caius zyskuje stały 
i szybki dostęp do swojego konta z poziomu smart-
fona czy tabletu. Aplikacja umożliwia w dowolnym 
miejscu i czasie na bezpośredni dostęp do głównych 
funkcjonalności, tj. rejestracji urządzeń, skanowania 
numerów seryjnych kotłów czy wglądu w zestawie-
nie informacji o zarejestrowanych urządzeniach. Ob-
sługa aplikacji jest łatwa i przyjazna, a dzięki wbudo-
wanemu skanerowi numerów seryjnych rejestracja 
urządzenia – znacznie szybsza i wygodniejsza.

Dlaczego warto instalować kotły Immergas
Szeroka gama produktów Immergas pozwala odpo-
wiednio skomponować instalację grzewczą w zależ-

ności od typu budynku, powierzchni koniecznej do 
ogrzania, zapotrzebowania na c.w.u., termoizolacji 
budynku czy liczby domowników. Produkty można 
łączyć ze sobą w kompletne rozwiązania pozwala-
jące na stworzenie zintegrowanego i ekologicznego 
systemu grzewczego dopasowanego do różnorod-
nych potrzeb. Produkty Immergas charakteryzują się 
wysoką wydajnością i efektywnością energetyczną, 
będąc jednocześnie przyjaznymi dla środowiska.
Trwałość i niezawodność kotłów kondensacyjnych  
Immergas potwierdza 5-letnia gwarancja producenta, 
bez potrzeby wykupienia dodatkowego pakietu.Zarabiaj, kupując i instalując kotły Immergas!

Dzięki współpracy z Immergas codzienna aktywność 
zawodowa instalatorów może przynosić jeszcze więcej 
korzyści. Za zakup i montaż wybranych kotłów konden-
sacyjnych mogą otrzymywać premię pieniężną do wy-
korzystania na dowolne cele lub wybraną nagrodę rze-
czową. Premie pieniężne zależne są od modelu kotła  
i wahają się w granicach od 150 do nawet 400 zł za kocioł.

Wiele korzyści i proste zasady
Warunkiem przystąpienia do programu jest zakup 

kotła kondensacyjnego firmy Immergas u partnera 
programu Caius, zainstalowanie go u klienta i reje-
stracja urządzenia na stronie www.caius.pl lub przez 
aplikację mobilną. W zamian instalator otrzymuje pre-
mię pieniężną na kartę Visa. Karta pre-paid umożli-
wia łatwy dostęp do środków premiowych. Można 
z niej korzystać w ponad 300 tys. punktach handlo-
wych i usługowych na terenie całego kraju.

Teraz jeszcze prościej
Wychodząc naprzeciw potrzebom instalatorów,  

Immergas przywiązuje szczególną wagę do współpracy z instalatorami. 
Doceniając ich pracę i zaangażowanie w popularyzację marki, przygotowuje 
profesjonalne szkolenia i dedykowane oferty promocyjne. Jednym z głównych 
działań w tym zakresie jest długofalowy program motywacyjny pod nazwą  
„Caius Wspiera Profesjonalistów” pozwalający instalatorom uzyskiwać  
dodatkowe korzyści z instalacji kotłów marki Immergas. 

Caius Wspiera 
Profesjonalistów

Co roku Immergas wprowadza kolej-
ne udogodnienia i nowe rozwiązania, 
które sprawiają, że korzystanie z pro-
gramu jest proste i przyjemne. Aktu-
alnie trwa już druga edycja programu, 
wzbogacona darmową aplikacją mo-
bilną Caius oraz rozszerzona o możli-
wość wyboru profesjonalnej odzieży 
roboczej marki Snickers. 
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Zobacz szczegółowe zasady, czas trwania 
promocji, regulamin oraz aktualną listę 
produktów objętych programem 

http://www.instalreporter.pl
http://www.caius.pl
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