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- możliwość korzystania z oferty szkoleniowej,  
a więc dostęp do szkoleń oraz kompendium wie-
dzy z branży instalacyjnej.

wszystkie informacje o aktualnościach i najnow-
szych akcjach w programie dostępne są na stronie  
www.programinstalator.pl oraz na Facebooku 
Programu Instalator.

Jak działa Program instalator?

zgłoś swoją firmę do Programu instalator
Możesz to zrobić na 3 sposoby:
1. wypełnij formularz online (kliknij) 
2. Skontaktuj się z konsultantem, dzwoniąc na  

infolinię 782 756 666 lub wysyłając e-mail na adres:  
info@programinstalator.pl
3. Skontaktuj się z przedstawicielem Viessmann 
lub odwiedź jeden z salonów firmowych

zgłoś zamontowane urządzenia
Urządzenia możesz zgłaszać w najwygodniejszy 
dla Ciebie sposób:
•	On-line na stronie Viessmann
•	Pobierz aplikację mobilną
•	MMS – wysyłając zdjęcie uzupełnionej pierwszej 

strony karty gwarancyjnej na numer 782 756 666
•	Mailowo – wysyłając zdjęcie uzupełnionej pierw-

szej strony karty gwarancyjnej na adres e-mail 
info@programinstalator.pldlaczego warto być uczestnikiem 

Programu instalator?

Premia za montaż urządzeń Viessmann (prze-
kazywana na kartę prepaid). Uczestnicząc  
w Programie Instalator otrzymujesz premię  

finansową oraz punkty za każde zamontowane 
urządzenie Viessmann. Stale wzbogacamy listę 
urządzeń, które są objęte premią w programie. 
Dzięki temu znajdują się na niej urządzenia, któ-
re najchętniej wybierają klienci, a Ty masz moż-
liwość zdobycia większej ilości bonusów. Premia 
wypłacana jest po zakończeniu danego miesią-
ca, na kartę pre-paid, którą otrzymujesz po zgło-
szeniu pierwszego urządzenia.

Punkty wymienne na nagrody (takie jak narzę-
dzia, odzież robocza, vouchery). w sklepie z na-
grodami Programu Instalator znajdziesz szeroką 
ofertę narzędzi, elektronarzędzi i odzieży roboczej. 
Ty decydujesz, na co wymienisz zdobyte punkty.

Jako uczestnik tylko zyskujesz! 
wśród dodatkowych korzyści można wymienić:
- szanse wzięcia udziału w konkursach z atrakcyj-
nymi nagrodami i akcjach promocyjnych,

2021 rok rozpoczął najnowszą edycję Programu Instalator, który zrzesza 
najlepszych instalatorów w Polsce. w roku 2022 pula nagród będzie 
jeszcze większa, a stawki za montaże urządzeń wyższe niż dotąd. 
Każdy instalator montujący urządzenia marki Viessmann, posiadający 
działalność, może stać się uczestnikiem programu.

Program Instalator VIessmann – co nowego w 2022?
większa pula nagród, wyższe stawki za montaże

Co się zmieniło?

Od 15 stycznia pojawiły się nowe stawki za montaż 
urządzeń Viessmann. Obecnie można zyskać jeszcze 
więcej punktów i premii za pompy ciepła. Najwyżej 
nagradzanym urządzeniem w tej edycji jest nowość  
Vitocal 250-A. Zachęcamy do sprawdzenia najnowszej 
Tabelii Premii na stronie programu. Nowości znalazły się  
również w sklepie z nagrodami Programu Instala-
tor, w którym można wymienić zgromadzone punk-
ty na dowolnie wybrane nagrody. w ostatnich tygo-
dniach oferta sklepu została wzbogacona o vouchery  
do poszczególnych sieci handlowych, a wkrótce poja-
wi się również odzież brandowana Viessmann.

http://www.instalreporter.pl
https://pro.viessmann-serwis.pl

