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Wymierne korzyści dla instalatora 
Saunier Duval: 
- wsparcie na rynku od doradców ds. energii 
odnawialnych oraz od przedstawicieli regio-
nalnych, 
- 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 marketin-
gowych, 
- możliwość pozyskiwania nowych klientów dzię-
ki przeznaczonym do tego narzędziom interne-
towym.

Jak korzyStać z programu ppSD?

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.

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. 

Z myślą o instalatorach zajmujących się urządzeniami Saunier Duval uruchomiliśmy nowy program partnerski. 
Jego założeniem jest wspieranie firm zajmujących się instalacją naszych urządzeń.

Program Partnerski saunier Duval

ZaprasZamy do współpracy

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

http://www.instalreporter.pl
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rejestrując zamontowane u klienta urzą-
dzenie – zyskujesz punkty w programie lo-
jalnościowym! 
Na przykład za każdą instalację pompy mo-
noblok GeniaAir Mono oraz pompy splitowej 
GeniaAir Split otrzymasz 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. 

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 6A, budynek C

02-134 Warszawa
infolinia: 801 80 66 66, 22 323 01 75

www.saunierduval.pl 
info@saunierduval.pl

r e k l a m a

Zdobywaj punkty i wymieniaj je 
na atrakcyjne nagrody!

Za każde zainstalowane i objęte programem 
urządzenie uczestnik otrzymuje określoną 
w regulaminie liczbę punktów. 

Punkty można w dowolnym 
momencie wymienić na:
- premię pieniężną
- odzież roboczą
- urządzenia grzewcze

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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cZwarty ranking programu 
cZyste powietrZe

Najnowszy ranking programu Czyste Powietrze po-
kazuje aktywność gmin w czwartym kwartale 2021 r. 
Aktywność każdej gminy można sprawdzić po-
przez specjalną wyszukiwarkę dostępną na stro-
nie polskialarmsmogowy.pl/ranking oraz czyste-
powietrze.gov.pl.
Zwycięzcą w rankingu w czwartym kwartale 
2021 r. jest gmina Jejkowice z woj. śląskiego. wo-
jewództwo to z 25 gminami w pierwszej trzy-
dziestce badania, przewodzi jako gmina, w któ-
rej składana jest największa liczba wniosków 
na likwidację tzw. kopciuchów oraz docieplenie 
domu. To kolejny kwartał, w którym to właśnie to 
województwo przoduje. Na uwagę zasługuje rów-
nież fakt, iż w czołówce rankingu biorącego pod 
uwagę wszystkie polskie gminy już po raz drugi 
znalazło się śląskie uzdrowisko: Goczałkowice 

-Zdrój (miejsce 18). Najwięcej wniosków do pro-
gramu złożono natomiast w Rybniku (806 w IV 
kwartale 2021 oraz ponad 4600 od początku funk-
cjonowania programu). widać tu wyraźny wpływ 
aktywnych działań włodarzy miasta i mieszkań-
ców oraz lokalnych aktywistów antysmogowych.
wśród gmin, w których w IV kwartale zeszłego roku 
złożono najmniej wniosków znajdują się m.in. znane 
miejscowości wypoczynkowe, na przykład Krynica 
Morska (0 wniosków), Świeradów-Zdrój (0) czy Mię-
dzyzdroje (1). Niewiele lepiej jest w niektórych mia-
stach wojewódzkich: Olsztyn (32 wnioski), Szczecin 
(41) czy Gdańsk (54), choć często większe miasta 
oferują własne programy dotacyjne. Ranking za 
ostatni kwartał zeszłego roku pokazuje dużo więk-
szą popularność programu w małych gminach.
w pierwszej setce najaktywniejszych widzimy 
głównie gminy poniżej 20 000 mieszkańców.
Źródło: NFOŚiGw
Pełna wersja informacji: kliknij

100 lat – gaZ, woda i technika 
sanitarna, konferencja  
27 cZerwca br.
w ramach obchodów 100-lecia miesięcznika Gaz, 
woda i Technika Sanitarna, w dniu 27.06.2022 r. 
w warszawskim Domu Technika – siedzibie NOT 
przy ul. Tadeusza Czackiego 3/5 odbędzie się kon-
ferencja naukowo-techniczna, na której zapre-
zentowane zostaną następujące referaty: 
•	Termiczne	przekształcanie	odpadów	komu-
nalnych – prof. dr hab. inż. Grzegorz wielgosiń-
ski (Politechnika Łódzka, wydział Inżynierii Pro-
cesowej i Ochrony Środowiska),
•	Kierunki	rozwoju	gospodarki	wodorowej	w	Pol-
sce – dr inż. Marek Skrzypkiewicz (Instytut Ener-
getyki, warszawa),

•	Rola	gazownictwa	w	transformacji	energetycznej	
w Polsce – dr hab. inż. Maciej Chaczykowski – prof. 
uczelni (Politechnika warszawska, wydział Instalacji 
Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska),
•	Technologia	uzdatniania	wody	–	tradycja	i	współ-
czesność – dr hab. inż. Zbysław Dymaczewski – 
prof. uczelni, dr hab. inż. Joanna Jeż-walkowiak-
-prof. uczelni, prof. dr hab. inż. Marek M. Sozański 
(Politechnika Poznańska, wydział Inżynierii Śro-
dowiska i Energetyki),
•	Wodociągi	i	kanalizacja	–	od	starożytności	do	współ-
czesności – prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski 
(Politechnika warszawska, wydział Instalacji Bu-
dowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska).
Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji.
Źródło: PZIiTS
Pełna wersja informacji: kliknij

http://www.instalreporter.pl
https://www.gov.pl/web/nfosigw/czwarty-ranking-programu-czyste-powietrze
http://pzits.pl/2022/02/06/100-lat-gaz-woda-i-technika-sanitarna

