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Uczestnikom Programu lojalnościowego punk-
ty naliczają się bezpośrednio w systemie, instala-
torzy nie muszą już wystawiać i przesyłać do bDR 
thermea Poland faktur za wykonane usługi urucho-
mienia lub montażu, a przysługujące z tego tytułu 
środki finansowe automatycznie są przelewane na 
kartę przedpłaconą mastercard. członkowie klubu 
mogą zdecydować o rozliczaniu każdej z tych pre-
mii, rejestrując się na platformie programu. 

aplikacja mobilna klubu Złotego 
instalatora 

W ramach Programu ze swojego konta korzystać 
można przez przeglądarkę internetową lub aplika-
cję. za pośrednictwem mobilnej aplikacji kzI każdy 
uczestnik programu lojalnościowego ma dostęp do 
swojego konta kzI i może wygodnie dokonać prze-
glądu zarejestrowanych w Systemie kart Gwaran-
cyjnych urządzeń do premii kzI. aplikacja mobilna, 
podobnie jak wersja przeglądarkowa, daje ponadto 
możliwość zamiany przyznanych punktów kzI na 
premię pieniężną i odbierania jej na karcie przed-
płaconej, a także atrakcyjnych zakupów urządzeń 
bDR thermea w sklepiku klubu złotego Instala-
tora. Ponadto instalator może także zapoznać się 
z aktualnościami o programie lojalnościowym  
i ważnymi informacjami od firmy bDR thermea  
Poland, przypomnieć zasady programu, a także  

poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 
aplikacja jest więc kompletnym centrum do zarzą-
dzania swoją obecnością w klubie złotego Instala-
tora. zapewnia wygodną obsługę konta, z każdego 
miejsca i w każdym czasie – wystarczy mieć przy 
sobie telefon z dostępem do internetu. Dostępna 
jest na smartfony i tablety – zarówno na urządze-
nia z systemem android, jak i ioS. można ją bez-
płatnie pobrać w Google Play oraz w app Store. 
aby korzystać z aplikacji, trzeba wcześniej za-
rejestrować się w kzI w standardowy sposób, 
pobrać aplikację mobilną i wpisać w oknie po-
witalnym kod dostępu, który można znaleźć 
na stronie www.klubzlotegoinstalatora.pl 
po zalogowaniu się na swoje konto w zakładce  
aplikacja kzI. Wpisanie kodu pozwoli na synchro-
nizację konta i aplikacji.

Uczestnicząc w Programie lojalnościowym klub 
złotego Instalatora (kzI), można skorzystać z:
•	 premii serwisowej za montaż urządzeń,
•	 premii serwisowej za pierwsze uruchomienie 

urządzenia (wpis do ewidencji Systemu kart 
Gwarancyjnych),

•	 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 wsparcie sprzedaży jest udzielana  
w postaci punktów, które można wymienić na 
określoną kwotę pieniężną przekazaną na kartę 
mastercard lub zbierać je i wykorzystać na udział 

w corocznym Szkoleniu pod Palmami kzI. Pre-
mię kzI można również wykorzystać na atrak-
cyjne zakupy urządzeń marki De Detrich i baXI 
w sklepiku klubu złotego Instalatora, po zalogo-
waniu na swoje konto.

najbliższe Szkolenia pod Palmami odbędą się:
•	 w Grecji, w terminach: 23-30 maja 2023 r.  

i 30 maja-6 czerwca 2023 r.;
•	 na kubie, w dniach: 12-20 czerwca 2023 r.

Warunkiem otrzymywania premii jest sprzedaż 
urządzenia do klienta ostatecznego, jego reje-
stracja w Systemie kart Gwarancyjnych, a także 
posiadanie konta na platformie Programu lojal-
nościowego klub złotego Instalatora. Wysokość 
udzielanej premii finansowej i liczba punktów 
jest uzależniona od konkretnego sprzedanego/
zamontowanego urządzenia. 

klub złotego Instalatora to program lojalnościowy 
skierowany do autoryzowanych instalatorów urządzeń 
marki De Dietrich i baXI. Udział w programie pozwala  
na korzystanie z różnych rodzajów premii za sprzedaż  
i pierwsze uruchomienie urządzeń. 

Klub Złotego Instalatora De DIetrIch

BDR THERMEA  GROUP

Zarejestruj się na
www.klubZlotegoinstalatora.pl
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