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Uczestnicząc w programie, można skorzystać z:
•  premii serwisowej za montaż urządzeń,
•  premii serwisowej za pierwsze uruchomienie 
urządzenia (wpis do ewidencji Systemu Kart Gwa-
rancyjnych),
•  premii za wsparcie sprzedaży. 

Instalator, który jednocześnie zaoferował urzą-
dzenie klientowi, zamontował je i przeprowa-
dził pierwsze uruchomienie (ma do tego odpo-
wiednie uprawnienia), może skorzystać z trzech 

premii na raz. Premie serwisowe są udzielane  
w formie finansowej w postaci przelewu na kar-
tę przedpłaconą Mastercard. Premia za wspar-
cie sprzedaży jest udzielana w postaci punk-
tów, które można wymienić na określoną kwotę 
przekazaną na kartę Mastercard lub zbierać je 
i wykorzystać na udział w corocznym Szkole-
niu pod Palmami. Wysokość udzielanej premii 
finansowej i liczba punktów jest uzależniona 
od konkretnego sprzedanego/zamontowane-
go urządzenia. 

ZarejestrUj się w KlUbie

Aby dołączyć do programu, należy wejść na stronę:  
www.klubzlotegoinstalatora.pl. Jakiś czas temu 
Klub Złotego Instalatora przeszedł metamorfo-
zę. Nowa formuła opiera się na elektronicznym  

systemie naliczania punktów. Instalatorzy nie 
muszą już wystawiać i przesyłać do BDR Ther-
mea Poland faktur za wykonane usługi uru-
chomienia lub montażu, a przysługujące z tego 
tytułu środki finansowe automatycznie są prze-
lewane na kartę przedpłaconą MASTERCARD. 
Członkowie Klubu mogą zdecydować o rozli-
czaniu każdej z tych premii, rejestrując się na 
platformie programu. 

apliKacja mobilna KlUbU Złotego 
instalatora 

Pod koniec 2021 roku firma BDR Thermea Po-
land uruchomiła aplikację mobilną programu 
lojalnościowego Klub Złotego Instalatora. Od te-
raz każdy członek KZI może w wygodny sposób 
mieć dostęp do swojego konta i odbierać premie.
W mobilnej aplikacji KZI każdy uczestnik pro-
gramu lojalnościowego ma dostęp do swojego 
konta KZI i może wygodnie dokonać przeglądu  

Klub Złotego Instalatora to 
program lojalnościowy skierowany 
do autoryzowanych instalatorów 
urządzeń marki De Dietrich. 
Pozwala w ramach współpracy  
z BDR Thermea Poland korzystać  
z różnych rodzajów premii. 

Klub Złotego Instalatora De DIetrIch

http://www.instalreporter.pl
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zarejestrowanych w Systemie Kart Gwarancyjnych 
urządzeń do premii KZI. Aplikacja mobilna, po-
dobnie jak wersja przeglądarkowa, daje ponadto 
możliwość zamiany przyznanych punktów KZI na 
premię pieniężną i odbierania jej na karcie przed-
płaconej. Instalator może także zapoznać się z ak-
tualnościami o programie lojalnościowym i waż-
nymi informacjami od firmy BDR Thermea Poland, 
przypomnieć sobie zasady programu, a także po-
znać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 
Aplikacja jest więc kompletnym centrum do za-
rządzania swoją obecnością w Klubie Złotego  
Instalatora. Zapewnia wygodną obsługę konta, z 
każdego miejsca i w każdym czasie – wystarczy 
mieć przy sobie telefon z dostępem do Internetu. 
Aplikacja jest dostępna na smartfony i na tablety – 
zarówno na urządzenia z systemem Android, jak i 
iOS. Można ją bezpłatnie pobrać w Google Play oraz  
w App Store. Aby korzystać z aplikacji, trze-
ba wcześniej zarejestrować się w KZI  

w standardowy sposób, pobrać aplikację mobilną 
i wpisać w oknie powitalnym kod dostępu, któ-
ry można znaleźć na stronie www.klubzlotegoin-
stalatora.pl po zalogowaniu się na swoje konto 
w zakładce Aplikacja KZI. Wpisanie kodu pozwo-
li na synchronizację konta i aplikacji.

BDR THERMEA  GROUP

BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław

infolinia 801 080 881
www.dedietrich.pl
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PREMIA ZA WSPARCIE 
SPRZEDAŻY PREMIE SERWISOWE

Premia KZI Premia za montaż Premia za wpis do SKG

Punkty

Szkolenie 
Pod Palmami KZI

ChCesz podłąCzyć gaz?  
poCzekasz 2 lata!

Takie jest oficjalne stanowisko należącej do PGNiG 
– Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG), która kilka 
dni temu poinformowała, że „na razie wstrzymu-
je zawieranie umów na realizację przyłączy gazo-
wych dla nowych odbiorców, ponieważ środki na 
inwestycje na lata 2022-2023 zostały w pełni za-
rezerwowane na realizację zawartych już umów 
przyłączeniowych”.
Mamy więc w tym momencie bardzo „ciekawą” 
sytuację, zwłaszcza w tych województwach, któ-
re na mocy lokalnych uchwał antysmogowych 

zablokowały prawnie możliwość instalacji źró-
deł ciepła na paliwa stałe.
Mieszkańcy tych województw w obecnej sytu-
acji nie mogą zainstalować ani żadnego źródła 
ciepła na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet), 
ani na gaz ziemny, a biorąc pod uwagę bardzo 
trudną obecnie dostępność pomp ciepła, ich 
wysoką cenę oraz wchodzące od kwietnia nie-
korzystne zmiany dla fotowoltaiki, wiele rodzin 
zostanie postawionych w skrajnie beznadziej-
nej sytuacji.
Źródło: Izba Gospodarcza Sprzedawców Pol-
skiego Węgla
Pełna wersja informacji: kliknij

Rosną wydatki gospodaRstw  
na zakup węgla do ogRzewania!

Aby oszacować jak duże są to wzrosty IGSPW zle-
ciła przeprowadzenie badania wśród osób, które 
ogrzewają swoje gospodarstwa domowe węglem.
Z wyników badania wynika, że w sezonie grzew-
czym 2021/2022 osoby, wykorzystujące węgiel do 
ogrzewania swoich gospodarstw domowych, wy-
dały na jego zakup średnio 2 992 zł, czyli o 15% 
więcej w porównaniu do wydatków w poprzed-
nim sezonie grzewczym. Wydatki te stanowią 
przeciętnie ok. 8% dochodów gospodarstw do-
mowych i są najwyższe od 2016 roku!
Do 31% wzrósł także odsetek gospodarstw znaj-
dujących się w sytuacji ubóstwa energetycznego 
(wydających co najmniej 10% swoich dochodów 
na ogrzewanie). W poprzednim sezonie odsetek 
ten wyniósł 30%.
Aż 83% kupujących węgiel na potrzeby grzew-
cze spodziewa się dalszego wzrostu wydatków,  
a wzrost ten jest najwyższy w historii pomiarów i wy-
nosi 36%! Prognozowane wydatki na zakup węgla 

w kolejnym sezonie grzewczym wynoszą aż 4092 zł!
Z badania wynika także, że dla ponad połowy an-
kietowanych (51%) wydatki na węgiel stanowią 
znaczne obciążenie budżetu. To znaczny wzrost, 
gdyż w poprzednim sezonie grzewczym odpo-
wiedź taką wskazywało 34% osób ogrzewają-
cych swoje domy węglem.
Badanie w dniach 19-28 stycznia 2022 przepro-
wadziła firma badawcza Minds&Roses metodą 
wspomaganych komputerowo wywiadów te-
lefonicznych (CATI) na reprezentatywnej grupie 
N=1000 osób.Do estymacji liczby gospodarstw 
domowych (14,6 mln) wykorzystano prognozę 
GUS na rok 2021. Wyniki za lata 2017-2020 pocho-
dzą z badań realizowanych przez Kantar Polska.
Źródło: Izba Gospodarcza Sprzedawców Pol-
skiego Węgla
Pełna wersja informacji: kliknij

Pobierz  rAPorT wydatki  
na zakup węgla 2021-22

http://www.instalreporter.pl
http://polski-wegiel.pl/chcesz-podlaczyc-gaz-poczekasz-2-lata
http://polski-wegiel.pl/rosna-wydatki-gospodarstw-na-zakup-wegla-do-ogrzewania
http://www.polski-wegiel.pl/wp-content/uploads/2022/02/RAPORT-wydatki-na-zakup-w%C4%99gla-2021-22.pdf

