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Co roku Immergas wprowadza kolejne udogod-

Instalatorze,
zyskaj z Immergas,
czyli CAIUS
Program

nienia i nowe rozwiązania, które sprawiają, że korzystanie z programu jest proste i przyjazne.

Zarabiaj, kupując i instalując kotły
Immergas
Dzięki współpracy z Immergas codzienna aktywność zawodowa instalatorów może przynosić jeszcze więcej korzyści. Za zakup i montaż wybranych
urządzeń marki Immergas można uzyskać dodatkowe profity w postaci premii pieniężnej lub profesjonalnej odzieży roboczej.
W przypadku kotłów, premie zależne są od modelu i wahają się w granicach od 150 do nawet 400 zł za kocioł.
Od maja 2018 premią w programie zostały objęte
również wybrane pompy ciepła – takie, jak Audax
Top, Magis Pro i Magis Combo. Kupując i instalując pompy ciepła można odebrać nagrodę nawet do 1000 zł!
Program CAIUS dla produktów zakupionych wyłącznie w Akredytowanych Punktach Immergas

Immergas przywiązuje szczególną wagę do współpracy z instalatorami.
Doceniając ich pracę i zaangażowanie w popularyzację i promocję marki,
przygotowuje profesjonalne szkolenia i dedykowane oferty promocyjne.
Jednym z głównych działań w tym zakresie jest długofalowy program
motywacyjny CAIUS PROGRAM pozwalający instalatorom zyskiwać
dodatkowe korzyści z instalacji kotłów marki Immergas.

Zarejestruj urządzenie
objęte programem
i zyskaj z Immergas
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Aby uzyskać premię wystarczy:
Kupić urządzenie objęte programem w punkcie z ważną
Akredytacją Immergas

Zainstalować urządzenie
premiowane w programie
Zarejestrować na stronie
www.caius.pl najpóźniej 30
dni od daty montażu

Odebrać premię na kartę
Visa Immergas

W 2018 w trosce o zadowolenie użytkowników produktów i usług Immergas, firma koncentruje się na „Gdzie Kupić”. Takie punkty łatwo rozpoznać dzięki chaUrządzenia objęte premią w programie Caius dostępne są wyłącznie w punktach sprzedaży
współpracy ze sprawdzonymi i godnymi
zaufania rakterystycznym oznaczeniom, w postaci Znaku Akrez ważną Akredytacją Immergas. Lista punktów z ważną Akredytacją Immergas dostępna na
partnerami biznesowymi. W wyniku tych
zmian
po- dytacji Immergas wyróżniającego punkty uprawnione
stronie
www.caius.pl
wstał System Akredytacji Immergas – czyli system do sprzedaży produktów objętych Programem Caius.
Czy Twój punkt posiada
uprawnień nadawany przez firmę wybranym pod2018
Akredytację?
miotom na rynku. Klient, zaopatrując się w akredy- Wiele korzyści i proste Sprawdź
zasady
na stronie lub
towanej sieci sprzedaży Immergas, otrzymuje profeszukaj charakterystycznych oznaczeń.
sjonalną obsługę i pakiet dodatkowych korzyści (np. Aby uzyskać premię, wystarczy kupić urządzenie obwydłużoną gwarancję 2+3).
jęte programem w punkcie z ważną Akredytacją Immergas, zainstalować je u klienta oraz zarejestroProgramem CAIUS objęte są tylko te urządzenia, wać je na stronie www.caius.pl najpóźniej 30 dni od
które instalator zakupi w punktach sprzedaży ob- daty montażu, a następnie odebrać premię na karjętych Akredytacją Immergas.
tę VISA Immergas.
Szczegółowe zasady, czas trwania promocji, ReguWykaz wszystkich punktów z ważną akredytacją do- lamin oraz aktualna lista produktów objętych prostępny jest na stronie www.immergas.pl w zakładce gramem są dostępne na stronie www.caius.pl.
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Od połowy 2018 premią w Programie Caius są objęte również wybrane pompy ciepła
Od 07.05.2018 premią w Programie Caius zostają objęte również wybrane pompy ciepła
Immergas. Wśród nich znajdują się takie modele, jak: Audax Top, Magis Pro i Magis Combo.
Immergas. Wśród nich znajdują się takie modele jak: Audax Top, Magis Pro i Magis Combo.
Poniżej przedstawiamy stawki, jakie obowiązują dla nowych urządzeń.
Poniżej przedstawiamy stawki, jakie będą obowiązywały dla nowych urządzeń. Kup pompę
Kup pompę ciepła Immergas i odbierz nawet 1000 PLN!
ciepła Immergas i odbierz nawet 1000 PLN!

Audax Top 12-21

500,-

300,-

Magis Combo

Magis Pro

1000,-

1000,-

E-mail:

caius@caius.pl

Tel. Kom: 603 884 808

rekl ama

Program obowiązuje dla kotłów zakupionych w Akredytowanych Punktach Immergas.
Zasady oraz czas trwania promocji określa Regulamin
Programu
dostępny
na
IMMERGAS
POLSKA
Sp. z o.o.
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a
www.caius.pl
tel. 42 649 36 00, faks 42 649 36 01
www.immergas.pl
biuro@immergas.pl
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Ile wniosły i wniosą aukcje OZE do polskiego
rynku fotowoltaicznego?

Nowe
urządzenia
w Programie
Nowe
urządzenia
dołączają
do Programu Caius
Caius!

Audax Top 6-8
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Na podstawie bazy danych firm fotowoltaicznych „Zwycięzcy Aukcji PV 2016-2017-2018”.
Zgodnie z ubiegłorocznym raportem „Rynek Fotowoltaiki
w Polsce 2018” na koniec 2020 r. wg IEO łączna moc zainstalowana w fotowoltaice wg obecnych trendów mogłaby wynieść ok. 1,2 GW, uwzględniając zarówno system aukcyjny,
jak i inne modele budowy instalacji PV. Ale z uwagi na potencjał, krótkie cykle inwestycyjne i projekty w toku, możliwe byłoby uzyskanie nawet 3,2 GW mocy w źródłach PV.
Dotychczas odbyły się trzy aukcje OZE (dla instalacji fotowoltaicznych), w ramach których wygrały łącznie 990
projekty PV należące do 549 podmiotów, a ich łączna
moc wynosi prawie 0,9 GW.
· Aukcja (AZ/3/2016) – 30 grudnia 2016 r.
· II Aukcja (AZ/1/2017) – 29 czerwca 2017 r.
· III Aukcja (AZ/9/2018) – 15 listopada 2018 r.
Zdaniem IEO, III Aukcja z listopada 2018 r. wniesie zdecydowanie najwięcej realnych projektów z dotychczas
przeprowadzonych (szacuje się, że łączna moc wygranych projektów przekroczy 500 MW). Kim więc są zwycięzcy tej aukcji? Bazując na wynikach aukcji
Instytut Energetyki Odnawialnej przygotował aktualizację bazy danych firm „Zwycięzcy Aukcji PV 2016-2017-2018”. W nowej bazie
znalazły się informacje o tym, kto zwyciężył
w Aukcji z 15 listopada 2018 roku, jakie firmy
są właścicielami lub współwłaścicielami zwycięskich spółek, wraz z informacjami na temat zarządu tych spółek. W bazie znajdują się
także zwycięzcy z I i II Aukcji oraz porównanie wyników wszystkich aukcji i firm zwycięskich. Biorąc pod uwagę obecnie zmieniający się rynek projektów fotowoltaicznych,
gdzie coraz więcej inwestorów decyduje się
na zakup projektów już po wygranej aukcji,
baza danych „Zwycięzcy Aukcji PV 2016-2017-

2018” może być przydatna właśnie dla inwestorów, którzy
chcą powiększyć portfolia swoich inwestycji o „bezpieczne” projekty z zagwarantowanym wsparciem aukcyjnym.
Łączna ilość energii elektrycznej zakontraktowana
w listopadowej aukcji ze źródeł fotowoltaicznych
i wiatrowych o mocy poniżej 1 MW wyniosła ok.
8,2 TWh, a jej wartość blisko 2,9 mln zł. Aukcję w
koszyku dla „małych” projektów farm słonecznych
i wiatrowych wygrały 554 oferty złożone przez 251
wytwórców, wśród których znalazło się kilka firm
zajmujących się energetyką wiatrową.
Liczba zwycięskich podmiotów aukcji z 2018 roku jest
zbliżona do liczby z II Aukcji, jednak liczba wygranych
projektów w III Aukcji jest znacznie większa niż w II Aukcji
(oznacza to, że coraz więcej podmiotów składa po kilka
ofert). Średnia cena, po jakiej wytwórcy zdecydowali się
sprzedawać energię elektryczną z elektrowni fotowoltaicznych, wynosi 352 zł/MWh.
Źródło: Instytut Energii Odnawialnej (IEO)
Pełna treść informacji: kliknij
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