4%
kedvezmény

Mindig az Ön oldalán

Most kihagyhatatlan tavaszi akció
Saunier Duval termékekre!

Az akció időtartama alatt általános
4 % listaárkedvezményt nyújtunk
szinte minden Saunier Duval termékre.
Mit nyer Ön egy új készülékkel?
Még a jól működő régi készülék esetén is a hatásfok lényegesen
alacsonyabb lehet, mint egy új, modern típusnál. Megéri beruházni
egy korszerű készülékbe, mert a megtakarítás a cserét követően
azonnal érzékelhető.
Az akciós árakról, illetve a készülékekről érdeklődjön a kereskedés
munkatársainál! Az akció időtartama: 2014. március 24. – 2014. április 30.

Az akcióban részt vevő
termékcsoportok
•K
 ondenzációs készülékek
•S
 zolárrendszerek
• E lektromos kazánok
•H
 agyományos működésű nem kondenzációs készülékek
•V
 ízmelegítők
• T árolók
•S
 zabályzók
• É géstermék-elvezetési rendszerek

4%
kedvezmény
szinte minden
készülékre!

A CombiTEK F24/F28,
a Semia Condens F25
és Isotwin Condens F30/F35
készülékeink speciális áron
vásárolhatók meg!

Kiemelt termékek akciós listaárai:
CombiTEK F24
Optimális alternatíva fűtéshez és melegvíz-ellátáshoz
0010015364

119 400 Ft nettó listaár

151 638 Ft bruttó listaár

CombiTEK F28
Optimális alternatíva fűtéshez és melegvíz-ellátáshoz
0010015365

129 600 Ft nettó listaár 164 592 Ft bruttó listaár
Semia Condens F25
Korszerű megoldás kazáncseréhez
0010008836

CombiTEK

Semia Condens

228 600 Ft nettó listaár 290 322 Ft bruttó listaár
Isotwin Condens F30
Tárolós fali gázkazánok kiemelkedő melegvíz-komforttal
0010007953

458 000 Ft nettó listaár 581 660 Ft bruttó listaár
Isotwin Condens F35
Tárolós fali gázkazánok kiemelkedő melegvíz-komforttal
0010007955

554 000 Ft nettó listaár 703 580 Ft bruttó listaár
Isotwin Condens szerelőkészlet
A kazánhoz rendelhető gyorsszerelőkészlet
0020094858

22 500 Ft nettó listaár

Isotwin Condens

28 575 Ft bruttó listaár

A szórólapon feltüntetett árak forintban értendők. A feltüntetett nettó listaár áfa nélküli ár, a bruttó ár az áfával növelt eladási
ár. Az áfa mértéke 27 %. A jelen akciós árak 314 HUF/€ árfolyamig érvényesek. Az árfolyamok jelentős változása esetén
a Vaillant Saunier Duval Kft. fenntartja a jogot az akciós kondíciók megváltoztatására, illetve a le nem szállított, nyitott
megrendelés-állományok átárazására.
A kiemelt termékekre: CombiTEK F24, F28, Semia Condens F25, Isotwin Condens F30, F35 és az Isotwin Condens szerelői
készletre nem vonatkozik az általános 4%-os listaárkedvezmény. A 4%-os listaárkedvezmény és a kiemelt termékek akciós ára
a szerződéssel rendelkező kereskedelmi partnereknek biztosított.
Tájékoztatás nem teljes körű, bővebb információért forduljon a kereskedés kollégáihoz vagy a Saunier Duval munkatársaihoz
a +36 1 283 0553-as telefonszámon vagy az info@saunierduval.hu e-mail címen. Az akció 2014. március 24. – 2014. április 30.
között a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényes. A Vaillant Saunier Duval Kft. az akció változtatásának jogát fenntartja.
A képek illusztrációk.

www.saunierduval.hu

