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1. i 2. Każdy może zo-
stać Instalatorem pomp 
ciepła Vaillant … 
Vaillant udziela gwaran-
cji na pompę ciepła pod 
warunkiem zainstalowa-
nia jej przez Autoryzowa-
nego instalatora Vaillant  
i wykonania nieodpłat-
nego pierwszego urucho-
mienia przez Autoryzo-

wany Serwis Pomp Ciepła Vaillant. 
Każdy Instalator może uczestniczyć w szkoleniu 
autoryzowanym po wcześniejszym wykupie-
niu, na naszej stronie www.vaillant.pl konkret-
nych pakietów szkoleń (dostępne są szkolenia: 
„Pompy ciepła powietrzne” oraz „Pompy ciepła 
gruntowe”). Szkolenie dla jednej technologii trwa  
1 dzień. Uzupełnieniem szkoleń prowadzonych  
w Ośrodkach Szkoleniowych (warszawa, Poznań, 
Kraków) lub dwóch infomobilach (mobilnych wy-
staw, z działającymi układami pomp ciepła po-
wietrznych) są e-learningi (filmy instruktażowe  
z montażu) oraz webinaria. 
warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest po-
siadanie firmy instalacyjnej (lub zgłoszenie z fir-
my instalacyjnej) oraz aktualnych uprawnień 
elektrycznych, a w przypadku montażu pomp 
ciepła typu split – uprawnienia f-gaz personalne 
i firmowe lub podpisanie umowy na wykonanie 
linii f-gazowej pompy ciepła przez Autoryzowa-
ny Serwis Pomp Ciepła Vaillant. w określonych 
warunkach linia f-gazowa może być wykonana 
przez nasz autoryzowany serwis w ramach tzw. 
pierwszego nieodpłatnego uruchomienia. 

3. Odbycie szkolenia jest niezbędne do uzyska-
nie autoryzacji – zapisy na szkolenia znajdują się  
tutaj. Zaświadczenia o odbyciu szkolenia przez inny 
podmiot (np. PORT PC) nie są wymagane, niemniej 
jednak są bardzo przydatne w przypadku chęci za-
jęcia się serwisem lub pierwszymi uruchomienia-
mi. Dla Autoryzowanych Instalatorów Pomp Cie-
pła, którzy będą chcieli dokonywać pierwszych 
uruchomień naszych urządzeń lub są zaintereso-
wani prowadzeniem serwisu pomp ciepła prowa-
dzimy osobne, nieodpłatne szkolenia oraz wyma-
gamy doświadczenia w montażu pomp ciepła. 

4. Na naszej stronie internetowej umieściliśmy 
kontakt do:
- Instalatora Autoryzowanego Pomp Ciepła – 
uprawnienia do montażu pomp ciepła (wyma-
gania: ukończenie kursu, uprawnienia elektrycz-
ne ewentualnie f-gazowe);
- Serwisanta Autoryzowanego Pomp Ciepła – 
uprawnienia do montażu, ale również do pierw-
szego uruchomienia oraz napraw gwarancyjnych 
(wymagania: ukończenie kursu, uprawnienia elek-
tryczne, f-gazowe, praktyka w montażu/serwiso-
waniu pomp ciepła);
- Instalatora Systemowego marki Vaillant jest to 
specjalny certyfikat nadawany aktywnym firmom 
autoryzowanym, instalującym kotły kondensa-
cyjne, pompy ciepła i rekuperację. Program de-
dykowany wszystkim kategoriom autoryzacji, jak: 
Instalator Autoryzowany, Instalator Klub, Serwis 
Autoryzowany, Serwis Klub. 
Staramy się prowadzić systematyczne doszkole-
nia oraz warsztaty podnoszące kwalifikacje, czy 
nowe kursy e-learningowe.
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