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Naszym priorytetem jest opieka nad każdym uczest-
nikiem, aby zapewnić najwyższy komfort współpra-
cy. Program Partnerski Saunier Duval (PPSD) jest 
programem lojalnościowym dla autoryzowanych 
i nieautoryzowanych firm instalacyjnych oraz au-
toryzowanych firm serwisowych. Jest to program 
długofalowy, składający się z etapów ogłaszanych 
przez organizatora z końcem roku kalendarzowe-
go. Zasady udziału opisane są w regulaminie na ko-
dowanej platformie dla profesjonalistów. 

Wymierne korzyści dla instalatora Saunier Duval: 
- wsparcie na rynku od doradców ds. energii  

odnawialnych oraz od przedstawicieli regionalnych, 
- profesjonalne szkolenia oraz wartościowa wie-
dza: praktyczna i merytoryczna, 
- dostęp do serwisu kodowanego dla partnerów, 
w którym znajdują się m.in. programy doborowe 
czy dokumentacje urządzeń, 
- wsparcie techniczne na etapie projektu, insta-
lacji oraz uruchomień, 
- przywileje dzięki udziałowi w programie lojal-
nościowym PPSD, 
- wsparcie w lokalnych działaniach marketingowych, 
- możliwość pozyskiwania nowych klientów dzięki 
przeznaczonym do tego narzędziom internetowym.

Dlaczego warto zostać instalatorem Saunier Duval? Saunier Duval to 
marka, która stawia na współpracę i lojalność. Budowanie trwałych 
relacji z partnerami biznesowymi to nasza domena. w ramach 
współpracy zapewniamy doradztwo techniczne, profesjonalne 
szkolenia, wsparcie serwisowe, konsultacje biznesowe, sprzedażowe 
materiały marketingowe oraz dostęp do wiedzy i nowinek 
technologicznych uznanej na rynku marki. 

SAUNIER DUVAL: PRogRAm 
lojalnościowy – PPSD

Program lojalnościowy – PPSD
Naszym priorytetem jest opieka nad każdym uczestnikiem, aby zapewnić 
najwyższy komfort współpracy. Program Partnerski Saunier Duval (PPSD) 
jest programem lojalnościowym dla autoryzowanych i nieautoryzowanych 
firm instalacyjnych oraz autoryzowanych firm serwisowych. 

Jest to program długofalowy, składający się z etapów ogłaszanych przez 
organizatora z końcem roku kalendarzowego. Zasady udziału opisane są 
w regulaminie na kodowanej platformie dla profesjonalistów. 

Proste zasady i łatwa 
rejestracja on-line
Rejestrując zamontowane u klienta 
urządzenie – zyskujesz punkty 
w programie lojalnościowym! Za każdą 
instalację pompy monoblok GeniaAir 
Mono oraz pompy splitowej GeniaAir 
Split otrzymasz 1000 punktów PPSD. 

Zdobywaj punkty i wymieniaj 
je na atrakcyjne nagrody!

premię  
pieniężną

odzież  
roboczą

urządzenia 
grzewcze

Za każde zainstalowane i objęte 
programem urządzenie uczestnik 
otrzymuje określoną w regulaminie 
liczbę punktów. Punkty można 
w dowolnym momencie wymienić na:

1 PLN1 pkt PPSD

Przyłącz się do nas! Zostań instalatorem Saunier Duval   3
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Jak korzyStać z programu ppSD?

w pierwszej kolejności sugerujemy kontakt  
z przedstawicielem regionalnym, będzie to oka-
zja do wzajemnego zapoznania się, do wymia-
ny doświadczeń oraz uzyskania przydatnych in-
formacji na temat wsparcia technicznego, oferty 
produktowej, a także poznania możliwości i ko-
rzyści, jakie jakie daje stała współpraca z marką 
Saunier Duval. 

proste kroki rejestracji:
1. zainstaluj u klienta pompę ciepła GeniaAir 
Mono lub GeniaAir Split.
2. wytnij z karty gwarancyjnej odcinek wraz 
z kodem kreskowym jednostki zewnętrznej,  
oznaczony na awersie „program partnerski 
Saunier Duval”.
3. Wypełnij rewers odcinka – wpisz swoje dane 
oraz datę instalacji.
4. zarejestruj kupon na stronie przez aplika-
cję PPSD lub na stronie programu, w zakładce:  
program partnerski rejestracja kuponów. 
5. korzystaj z naszego sklepu, wymieniając 
zdobyte punkty na nagrody.

Rejestrując zamontowane u klienta urządzenie – 
zyskujesz punkty w programie lojalnościowym! 
Za każdą instalację pompy monoblok GeniaAir 
Mono oraz pompy splitowej GeniaAir Split otrzy-
masz 1000 punktów PPSD. 
Indywidulne konto w strefie kodowanej jest nie-
wątpliwą wygodą. w jednym miejscu znajdziesz: 
saldo konta PPSD, historię transakcji, bezpośred-
nie wejście do sklepu, a także cennik, zbiór in-
formacji technicznych, dokumentację, materia-
ły marketingowe i wiele więcej. 

zapraSzamy Do WSpółpracy

Zadzwoń do przedstawiciela regionalnego lub 
doradcy technicznego ds. OZE w Twoim regionie.
więcej informacji na stronie: 
www.saunierduval.pl/dla-partnerow

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 6A, budynek C, 02-134 Warszawa

infolinia: 801 804 444
tel. 22 323 01 00, faks 22 323 01 13

www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl

R E k L A m A

Konferencja nauKowo-techniczna 
„Klimatyzacja obieKtów 
szpitalnych”

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnej kon-
ferencji realizowanej w formie online prezentu-
jącej najnowszą wiedzę i rozwiązania technicz-
ne w zakresie wentylacji i klimatyzacji szpitali.
Organizatorami konferencji naukowo-technicz-
nej „Klimatyzacja obiektów szpitalnych” są wy-
dział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i In-
żynierii Środowiska Politechniki warszawskiej 
oraz Główna Sekcja Ciepłownictwa, Ogrzewnic-
twa, wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego 
Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Mi-
nisterstwo Zdrowia, Naczelna Izba Lekarska, Pol-
ska Izba Inżynierów Budownictwa.
Termin: 26 marca (piątek) 2021 r. godz. 10:00
Tematyka konferencji:
•	Wpływ	warunków	pracy	na	bezpieczeństwo	per-
sonelu medycznego i pacjentów ze szczególnym 
uwzględnieniem COVID-19.
•	Przegląd	najnowszej	wiedzy	naukowej	w	zakre-
sie klimatyzacji sal operacyjnych.

•	Wpływ	nawiewu	powietrza	do	sali	operacyjnej	
na częstość zakażeń rany pooperacyjnej.
•	Ocena	higieniczna	wyrobów	stosowanych	do	wen-
tylacji i klimatyzacji pomieszczeń w obiektach pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą.
•	Założenia	projektowe	dotyczące	systemów	wenty-
lacji i klimatyzacji w szpitalach – spojrzenie chirurga.
•	Eliminowanie	zanieczyszczeń	powietrza	w	szpi-
talnych zespołach operacyjnych.
•	Sterylizacja	powietrza	w	systemach	klimatyzacyj-
nych obsługujących pomieszczenia służby zdrowia 
– możliwości techniczne oraz skuteczność działania.
•	Wpływ	parametrów	odzieży	medycznej	na	odczu-
wanie komfortu cieplnego personelu medycznego.
•	Środowisko	cieplne	w	salach	chorych	–	wyniki	
badań.
•	Modelowanie	CFD	w	predykcji	komfortu	cieplne-
go i czystości mikrobiologicznej w sali operacyjnej 
w czasie zabiegu. Studium przypadku: wielkopol-
skie Centrum Zdrowia Dziecka (Poznań), New Ka-
rolinska (Sztokholm, Szwecja), UZ Ghent (Belgia).
więcej informacji na stronie wydarzenia: 
klimatyzacjawszpitalach.is.pw.edu.pl
Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja 
dostępna pod adresem: https://tiny.pl/7bhfn

http://www.instalreporter.pl

