4-8-12%

Mindig az Ön oldalán

kedvezmény

Most kihagyhatatlan őszi akció
a Saunier Duval termékeire!

2013. október 11-ig rendkívüli
árkedvezmény az akcióban részt
vevő termékekre!
Mit nyer Ön egy új készülékkel?
Előfordulhat, hogy az Ön jelenlegi kazánja megbízhatóan működik
ugyan, de a hatásfoka már nem olyan jó, mint egy új, modern típusé.
Megéri beruházni egy korszerű készülékbe, mert a megtakarítás
a cserét követően azonnal érzékelhető.

Az akcióban részt vevő
termékcsoportok
• Kondenzációs és nem
kondenzációs készülékek
• Szolárrendszerek, tárolók
• Szabályzók és kiegészítők

Az akciós árakról, illetve a készülékről érdeklődjön a kereskedés munkatársainál!

sd-oszi-akcio.indd 1

9/12/13 9:30 AM

4-8-12%
kedvezmény

Fűtéskorszerűsítéssel és a hozzá
kapcsolódó gázkazáncserével
évente akár 20–35%-os
energiamegtakarítás érhető el!

Az akciós termékek listája
Nem kondenzációs működésű Semia C24
és Semia F24 gázkészülékek – 4% nettó
listaárkedvezmény

Nem kondenzációs működésű fali gázkészülékek
és a hozzájuk tartozó szerelőkészletek, valamint
elektromos kazánok (Renova Mini C és F típusok,
Thema Classic CAS, FAS, C és F típusok,
Thema Fast F25, Isotwin C és F típusok,
Renova Electric) – 8% nettó listaárkedvezmény

-4%

-8%

-8%

-8%

Kondenzációs működésű Semia Condens F25
gázkészülék – 8% nettó listaárkedvezmény

HelioPLAN szolárrendszerek, tárolók, szabályozók és
szabályozókiegészítők vásárlása esetén – 8% nettó
listaárkedvezmény

Kondenzációs működésű gázkészülékek
(40 kW-ig) és a hozzájuk tartozó szerelőkészletek
(Thema Condens FAS és F típusok, Isotwin Condens F)
– 12% nettó listaárkedvezmény

Az akcióba nem tartoznak bele a következő termékek
•V
 ízmelegítők (Opalia), CombiTEK F24 és F28
•K
 LOM és KLZ állókazán
• T artozékok (füstcsövek és egyéb kiegészítők)
•4
 0 kW feletti egységteljesítményű gázkészülékek
(Condens FAS45 és FAS65)

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 2013.
augusztus 29. – 2013. október 11. között a készlet erejéig vagy visszavonásig
érvényes. A Vaillant Saunier Duval Kft. az akció változtatásának jogát fenntartja.
A képek illusztrációk.
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