Już dziś przygotuj swoją instalację
do nowego sezonu i odbierz prezent!
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Już dziś przygotuj swoją instalację do nowego sezonu!
Umów się na przegląd kotła i otrzymaj oficjalne gadżety
MŚ 2018 w piłce nożnej!
Masz kocioł grzewczy firmy Viessmann? Dobrze się składa!
Umawiając się na przegląd instalacji w sezonie letnim, nie tylko
zaoszczędzisz swój czas i zadbasz o bezpieczeństwo,
otrzymasz również nagrodę w postaci repliki oficjalnej
piłki nożnej MŚ 2018 w piłce nożnej lub power-bank.
Kibicujesz? Lepiej się pośpiesz – nagrody gwarantowane tylko
dla pierwszych 200 osób, które zgłoszą się na przegląd.
Warunkiem uczestnictwa w promocji jest wypełnienie formularza
na stronie internetowej viessmann-serwis.pl/przeglad
Po wysłaniu formularza, konsultant Viessmann zadzwoni do
Ciebie w celu umówienia dogodnego terminu przeglądu.
Promocja obowiązuje tylko do 31. sierpnia 2018 r.
Więcej informacji o promocji znaleźć można na stronie
www.viessmann.pl oraz u partnerów firmy Viessmann.

Dlaczego warto
wykonywać regularnie
przegląd i konserwację
instalacji grzewczej
Statystycznie, zadbane urządzenia grzewcze potrafią
funkcjonować przez dziesiątki lat praktycznie nie ulegając
procesom zużycia. Jedyne, co trzeba zrobić to zadbać o ich
regularne przeglądy i konserwacje.
Skąd mogą wziąć się problemy z działaniem kotła grzewczego?
Do kotła dostają się zanieczyszczenia, które następnie osadzają
się na palniku i wymienniku ciepła, a tym samym pogarszają
jakość procesu spalania. Nawet gdy nam się wydaje, że nasze
urządzenie pracuje normalnie, da się zaobserwować, że zużywa
coraz więcej paliwa i tym samym wzrastają nam koszty ogrzewania.
Zanieczyszczenie kotła oraz wyższa temperatura spalania, narażają
wszystkie jego elementy na szybsze niszczenie.
Najlepszym sposobem na uniknięcie takiej sytuacji są regularne
przeglądy kominiarskie oraz podzespołów kotła i ich konserwacja.
Już teraz zadbaj o bezpieczeństwo
i sprawność swojej instalacji grzewczej!
Umawiając się na przegląd instalacji
w sezonie letnim, nie tylko zaoszczę
dzisz swój czas i zadbasz o bezpie
czeństwo, otrzymać możesz również
nagrodę w postaci repliki oficjalnej
piłki nożnej MŚ 2018 w piłce nożnej,
Adidas Telstar 18, lub power banku.
Zeskanuj kod QR urządzeniem mobilnym
i zamów przegląd juz dziś. Szczegóły
oraz regulamin akcji na stronie:
www.viessmann-serwis.pl/przeglad
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Treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za
zgodą posiadacza praw autorskich. Zmiany zastrzeżone. Grafiki produktów przedstawionych w
niniejszej ulotce są poglądowe i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego. Rzeczywiste produkty i barwy mogą różnić się od prezentowanych w prospekcie.

