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Viessmann
aktywnie wspiera
Czyste Powietrze
Od początku września ubiegłego roku w całej Polsce ruszył projekt rządowego programu
Czyste Powietrze, w którym gminy zapewniają dofinansowanie nowych źródeł ciepła
i termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Dla ułatwienia Viessmann stworzył
specjalną ofertę dla beneficjentów programu. Dodatkowo od lutego br. wsparł tę ofertę
specjalną akcją promocyjną Ekosystem Twojego Domu obejmującą urządzenia dedykowane
do programu Czyste Powietrze w atrakcyjnej cenie.

Viessmann ma w swojej ofercie wszystkie roz-

wiązania, które można wykorzystać w ramach programu Czyste Powietrze. Firma umożliwia w ten
sposób zrealizowanie całości działań komplekso-

wo, w ramach usług jednej marki. Viessmann oferuje pełną gamę gotowych rozwiązań w zakresie
modernizacji lub wykonania nowoczesnych instalacji grzewczych, spełniających szczegółowe wa-

runki i wymogi programu Czyste Powietrze. Dotacje i pożyczki są udzielane za pośrednictwem
Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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Jak Viessmann wspomaga beneficjenta?
Zapytanie potencjalnego beneficjenta kierowane jest
do wybranej firmy partnerskiej Viessmann, która została przeszkolona z obsługi programu Czyste Powietrze.
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Pompa ciepła Split Vitocal 100-S jest

Vitocal 111-S to atrakcyjna cenowo,

Nowe pompy ciepła typu split

atrakcyjnym cenowo źródłem ciepła

kompaktowa pompa ciepła typu Split

składają się z jednostki

z właściwą firmie Viessmann wysoką

ze zintegrowanym podgrzewaczem

wewnętrznej i z wyjątkowo cichej

jakością wykonania i efektywnością.

c.w.u. o pojemności 220 litrów.

jednostki zewnętrznej.
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2. Firma partnerska dokonuje wstępnej, płatnej 200 zł
netto kwalifikacji, czy instalacja może zostać zmodernizowana z dotacją programu Czyste Powietrze.
Koszt późniejszej inwestycji zostanie pomniejszony
o tę wartość w przypadku jej realizacji.
3. Właściciel domu ma możliwość zlecenia audytu
swojej obecnej instalacji. Audyt wykonywany jest
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Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
www.viessmann.pl
Dowiedz się więcej: 0801 002345
rekl ama

przez współpracujące z Viessmann
Sp. z o.o. firmy doradcze na terenie całego kraju. Pomimo że audyt
nie jest wymagany do złożenia wniosku, rekomendowane jest jego wykonanie. Koszt audytu to 1000 zł (brutto), jest kosztem kwalifikowanym do
dotacji!
4. Potencjalny beneficjent otrzymuje
dedykowaną ofertę spełniającą wymagania programu Czyste Powietrze.
5. Firma partnerska Viessmann pomaga w wypełnieniu wniosku o dotację.
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Dlaczego warto skontaktować się
z firmą Viessmann?
· Pomaga przy wypełnianiu wniosków.
· Proponuje sprawdzoną technologię
spełniającą warunki Programu.
· Oferuje dobór urządzeń i kompleksowe wykonanie instalacji grzewczej.
· Jest stabilną firmą, która działa na rynku polskim
od wielu lat.
· Zapewnia profesjonalny serwis i wsparcie techniczne.

Promocja obejmuje specjalny pakiet usług dostępny dla wszystkich klientów, którzy do końca czerwca br. zakupią objęte promocją urządzenie firmy.
Ekosystem Twojego Domu to akcja promocyjna –
program Viessmann obejmująca specjalne pakiety
kompletnych systemów grzewczych dla klientów indywidualnych. W ramach promocji klient końcowy,
który zdecyduje się na zakup wyszczególnionych zestawów urządzeń, w pakiecie otrzyma również montaż i uruchomienie urządzenia przez autoryzowanych specjalistów Viessmann, Program Wydłużonej
Gwarancji (5 lat gwarancji) oraz dodatkowy osprzęt
w przypadku wybranych zestawów.

• kondensacyjne centrale grzewcze Vitodens 222-F
– fot. 4;
• pakiety gazowych kotłów kondensacyjnych – fot. 5
- Vitodens 200 z zasobnikiem 120 litrów od 13 do 35 kW
- Vitodens 200 z zasobnikiem 150 litrów od 13 do 35 kW
• rekuperatory Vitovent 300-W 300 i 400 m3 – fot. 6;
• fotowoltaika.

W lutym 2019 r., pod hasłem Ekosystem Twojego Domu, wystartowała z kolei akcja promocyjna Viessmann.

Akcją promocyjną objęte są następujące
urządzenia firmy Viessmann:
• pompy splitowe (grupa S) – fot. 1, 2, 3;

Szczegóły promocji dostępne w regulaminie na stronie www.ekosystemdomu.pl. Promocja trwa od
15 lutego do 30 czerwca 2019 roku.
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Kondensacyjne centrale grzewcze

Gazowe, wiszące kotły kondensacyjne

Vitodens 222-F przekonują

z wymiennikiem ciepła Inox-Radial,

System wentylacji mechanicznej

wysoką wydajnością podgrzewu

palnikiem cylindrycznym MatriX oraz

z odzyskiem ciepła z centralą

c.w.u. oraz regulacją za pomocą

zdalnym sterowaniem za pomocą

Vitovent 300-W zapewnia zdrowy

aplikacji na urządzenia mobilne.

aplikacji mobilnej.

klimat wewnątrz pomieszczeń.

