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Kredit vam pokrije stroške nakupa opreme Vaillant
(to je kondenzacijska plinska naprava in pripadajoči pribor).

Kakšen je postopek za uveljavljanje popusta?
Vaillant d.o.o.
Dolenjska cesta 242b
1000 Ljubljana

Poštnina
plačana

Katere stroške vam pokrije kredit?

Zakaj Vaillant?
Ker sta topla voda in ogrevanje
naš posel že od leta 1874.

1.

Izberete si strokovnega izvajalca / Vaillant
partnerja, ki na podlagi ogleda objekta podjetju
Vaillant naroči potrebno opremo oz. v primeru
odločitve za kredit sporoči specifikacijo potrebne opreme.
2. Podjetje Vaillant na podlagi naročila izda naročeno opremo
oz. v primeru kredita izda originalni predračun za navedeno
opremo, ki se glasi na izvajalca/Vaillant partnerja in podatki
o končnem uporabniku.
2a. V primeru kredita v NLB d.d. poslovalnici z originalnim
predračunom in vso potrebno dokumentacijo zaprosite za
odobritev kredita. Na podlagi odobritve kredita, podjetje
Vaillant dobavi blago in izda račun izvajalcu/partnerju.
3. Strokovni izvajalec/Vaillant partner vam na dom dostavi
vso opremo Vaillant kondenzacijsko plinsko napravo in
pripadajoči pribor) in zamenja vašo staro napravo ter
poskrbi za njen odvoz.

Na koga se obrnem v primeru dodatnih
vprašanj?
Obrnite se na predstavništvo Vaillant
telefon: 01/ 280 93 40 ali e-mail: info@vaillant.si.

Kdaj se akcija začne in do kdaj traja?
Akcija traja od 15.5.2011 do 31.10.2011.

Posebne nagrade za kupce naprav Vaillant
v okviru Akcije – Sonce je RES zastonj!
Ob zaključku akcije bomo izvedli nagradno žrebanje vseh novih
uporabnikov Vaillant naprav, pogoj za sodelovanje je izpolnjen
in poslan kupon ter nakup naprave.
1. nagrada: električni motor e Solex

Odločite se za ogrevanje na plin in
pripravo tople sanitarne vode s pomočjo
sonca. Omogočamo vam novo kompaktno
napravo z ugodnostmi, ki jih bo občutila
predvsem vaša denarnica in okolje.

12% POPUST

2.- 49. nagrade: solarni telefonski polnilec Pico

na kondenzacijsko plinsko napravo auroCOMPACT in pribor ter

50. - 100. nagrade: majica z logotipom Vaillant

BREZPLAČNI SONČNI KOLEKTOR
VFK 145, 1 KOS.

Žrebanje nagrajencev bo izvedeno 30.11.2011, nagrajenci
bodo objavljeni na spletni strani www.vaillant.si.

Slovenski javni okoljski sklad vam na podlagi
vloge za subvencijo lahko vrne 150 € na m2
ploščatega sončnega kolektorja auroTHERM VFK 145 H/V.
Vlogo za subvencije Eko Sklada uredite z vašim izbranim
inštalaterjem.

Izračun subvencije Eko Sklada
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2,35 m (VFK 145) * 150 € = 352,5 €/kolektor

Ob nakupu lesenih ali les-alu oken MIK v
vrednosti nad 5000 €, vam za ceno klasične
montaže podarijo MIK RAL montažo, ki je pogoj
za uveljavljanje subvencije pri Eko skladu.
Electrolux vam nudi pralni stroj L87680FL
(energijski razred A+++-10%) po ekskluzivni
ceni 899,99 €.
Lahko ga kupite v trgovinah GA, ostale informacije dobite na www.gospodinjski-aparati.si.
Električni skuter e-solex, prijazen do okolja,
oblikovalec Pininfarina po ekskluzivni
ceni 1.480 € z DDV

Elektrika
Drva

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih
osebnih podatkov, skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.Več informacij o pravilih nagradne igre na www.vaillant.si
Popust za naprave Vaillant velja ob nakupu naprave preko naših pooblaščenih inštalaterjev in poslanem kuponu.
Dodatne ugodnosti naših zunanjih partnerjev veljajo le ob nakupu Vaillant naprave. Pridržujemo si pravice do sprememb.

Subvencija Eko Sklada
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200m plina

Podpis:

auroCOMPACT je Vaillantov kondenzacijski kotel ,ki na
najmanjšem prostoru združuje prednosti plinske ogrevalne
naprave s kondenzacijsko tehnologijo ogrevanja sanitarne tople
vode s tehnologijo slojevitosti (laminarnega vsebnika) z
možnostjo povezave s solarnim sistemom.

Dodatne ugodnosti, ki vam jih nudimo:
Ob nakupu naše naprave vam nudimo, v sodelovanju z zunanjimi
partnerji, ekskluzivni popust pri nakupu njihovih izdelkov in s tem
dodatno pripomoremo k ohranjanju okolja z varčevanjem energije.
Naši partnerji vam nudijo:

Trenutno se ogrevam na (ustrezno označite): Olje

Kaj je auroCOMPACT?

+

Subvencionirana obrestna mera za NLB kredit
(za kredit na eno leto je obrestna mera 0%)

Naprava, ki jo želim vgraditi:

Kondenzacijske naprave zaradi nizke emisije škodljivih snovi
tudi varujejo okolje, kar je povsem v skladu z vse večjo okoljsko
ozaveščenostjo pa tudi svetovnimi zahtevami in standardi.

+

Sončni kolektor VFK 145, cena = 0€
(popust + subvencija Eko sklada)
Za nakup v okviru akcije Sonce je RES zastonj!

Elektronska pošta:

Usklajenost z zakonodajo EU

12% POPUST

na kondenzacijsko plinsko napravo in pribor

Telefon:

Zahvaljujoč posebnemu izmenjevalcu toplote
iz nerjavečega jekla je mogoče poleg osnovne
kalorične vrednosti plina dodatno izkoristiti tudi toploto vodne
pare iz dimnih plinov. Med postopkom kondenzacije se vodna
para ohlaja in prehaja v tekoče stanje, pri tem pa oddaja dodatno
energijo.
Pri običajnih napravah se para izgublja neizkoriščena
skozi dimnik. Zato lahko govorimo o kondenzacijski tehnologiji
ter izredno visokih stopnjah izkoristka do 110 %.

Pošta:

Kaj je visokoučinkovita kondenzacijska
tehnika?

Poštna številka:

Tradicija, kakovost in inovacije – tri glavne značilnosti blagovne znamke Vaillant, so vidne v vseh Vaillant napravah in
storitvah ter v odnosu do svojih strank.

Naslov:

- Z izkoristkom naprave (kondenzacijska tehnika) boste prihranili
do 15% in več, pri stroških za ogrevanje.
- Brezplačen sončni kolektor za ogrevanje sanitarne tople vode
(352,5 vam vrne Eko Sklad, ostalo vam podari Vaillant ob nakupu).
- Postali boste lastnik nove naprave z dveletno garancijo, ki
vam zagotavlja brezskrbno oskrbo ogrevanja in tople vode.
- V kolikor se zanimate za kreditiranje nakupa, vam omogočamo
subvencioniran kredit za nakup novega ogrevalnega sistema
preko povezanega posla z NLB d.d. Večja varnost zaradi zaprtega
kurišča (delovanje naprave brez odvisnosti od zraka v prostoru).
- Sončni kolektor vam zagotavlja pripravo tople sanitarne
vode za eno družino in mi vam ga nudimo brezplačno.
- V kolikor vam karakteristike vašega objekta ne omogočajo
vgradnje auroCOMPACT naprave vam nudimo 12% popust
na druge plinske kondenzacijske naprave in pribor.

Ime in priimek:

Vaillant GmbH s centralo v Remscheidu, Nemčija, je eden od
pionirjev med podjetji s področja ogrevalne tehnike v Evropi,
že davnega leta 1874 je Johann Vaillant ustanovil lastno
inštalatersko obrt v Remscheidu na severu Nemčije. Je edini
proizvajalec v Evropi, ki nudi kompleten program za udobje v
stanovanju in pripravo sanitarne tople vode z uporabo vseh
energentov: plina, olja, elektrike, solarne energije in zraka, vode
in zemlje za toplotne črpalke .

Podatki o upravičencu do popusta Akcije Vaillant – Sonce je RES zastonj!

Zakaj se odločiti za auroCOMPACT?

V kolikor vas ponudba zanima izpolnite kupon in ga vrzite v nabiralnik (poštnina je
brezplačna), s tem ste upravičeni do popusta in sodelujete v nagradni igri.

O Vaillantu

