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dym z obszarów będą mogli wraz z ekipą Viessmann 
dopingować największe gwiazdy wśród kierowców 
rajdowych, w tym naszego rodaka Roberta Kubicę.  
Debiut Polaka w Formule 1 miał miejsce aż 13 lat 
temu, właśnie podczas Grand Prix Węgier w 2006 
roku. Trzy lata później, w lutym 2009 roku, oddano 
dodatkową trybunę, której patronem jest Robert Ku-
bica – Kubica Grandstand. 

Jak sprawdzić swoje aktualne saldo punktów? Jest to 
bardzo proste! Wystarczy zalogować się na swoje kon-
to w Programie Instalator i kliknąć w zakładkę „Punk-
ty”. Widoczna jest w niej suma punktów za wszystkie 
zarejestrowane urządzenia. Zachęcamy do wejścia na 
stronę Programu Instalator (www.programinstalator.
pl), gdzie w sekcji „Do pobrania” znajduje się aktualna 
tabela premii i punktów. Aby uzyskać punkty wystar-
czy być aktywnym uczestnikiem Programu Instalator.

Do rozstrzygnięcia konkursu pozostało jeszcze 4 mie-
siące. Każdy ma szansę i każdy może wygrać! Zachę-
camy do śledzenia aktualności na stronie interneto-
wej. Warto również regularnie sprawdzać skrzynkę 
mailową, by na bieżąco otrzymywać najświeższe in-
formacje o bieżących wydarzeniach w Programie  
Instalator.

Program Instalator ma 5 lat
Ten rok bez wątpienia jest najważniejszym okre-
sem w historii Programu Instalator – to właśnie teraz 
świętować możemy jego piąte urodziny! Jest to na-
prawdę szczególna okazja, dlatego firma Viessmann  
przygotowała wiele atrakcyjnych nowości w ramach 
edycji 2019. Nie licząc premii finansowej, niezmien-
nie przyznawanej za montaż urządzeń od początku 
programu, uczestnicy otrzymali wyjątkową szan-
sę. W ramach tegorocznej edycji uczestnicy pro-
gramu dodatkowo mogą zbierać również punkty 

i wymieniać je na nagrody. Wśród premiowanych 
modeli, za które można zyskać punkty znajdują 
się następujące urządzenia: kocioł kondensacyjny  
Vitodens 200-W/222-W/222-F/242-F, pompy ciepła 
Vitocal 100-S/111-S/250-S, Vitocal 200-S/222-S oraz 
rekuperatory Vitovent 300-W/300-C/300-F. Jedynym 
warunkiem, niezbędnym do otrzymania punktów, 
jest dokonanie rejestracji montażu premiowanego 
urządzenia na swoim koncie w Programie Instala-
tor. Za każde z wymienionych wyżej urządzeń moż-
na zyskać 100, 150 lub nawet 200 punktów. Jedno-

cześnie warto nadmienić, że dla części urządzeń 
równolegle funkcjonuje zarówno premia punktowa,  
jak i finansowa.

Wyjazd na Grand Prix Węgier 
– nagroda w Programie Instalator
Jedną z atrakcji w trwającej obecnie jubileuszo-
wej edycji programu jest wyjazd na wspólne kibico-
wanie do Budapesztu podczas Grand Prix Węgier.  
Z okazji piątej rocznicy powstania Programu Insta-
lator uczestnicy z największą liczbą punktów w każ-

Już za kilka miesięcy, w dniach 2-4 sierpnia 2019 r., odbędzie się kolejna edycja Grand Prix Węgier. Hungaroring – klimatyczny,  
a zarazem interesujący dla kibiców, tor Formuły 1, położony niedaleko Budapesztu, stanie się miejscem wielkich emocji  
i niezapomnianych wrażeń! Każdy z uczestników Programu Instalator ma szansę wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu  
za sprawą nowej, specjalnej propozycji firmy Viessmann.

Z Viessmannem na Formułę 1
Dla uczestników Programu Instalator

3 sposoby, aby dołączyć  
do Programu Instalator:

•	 przesłanie drogą mailową wypełnionej deklaracji 
uczestnictwa (dostępna na stronie internetowej  
w zakładce „Do pobrania”)

•	 samodzielna rejestracja w Strefie Instalatora
•	 kontaktując się z koordynatorem programu  

pod numerem tel: 782 756 666

Zgodnie z regulaminem uczestnikiem Programu Instalator 
może być podmiot prowadzący działalność gospodarczą 
w zakresie sprzedaży i montażu systemów grzewczych.

http://www.instalreporter.pl
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