Tavaszi napsütéscsomag

Most 6 %-os tavaszi árengedmény
a Saunier Duval szolárrendszercsomagokra!
Az akció időtartama: 2016. április 4-től
2016. május 31-ig, vagy a készlet erejéig
és visszavonásig érvényes.

A tájékoztatás nem teljes körű. Az árakról,
illetve az akcióban részt vevő készülékekről
további információ a kereskedés
munkatársainál és a szórólap hátoldalán!
www.saunierduval.hu

Tavaszi akciós szolárrendszer-csomagok
A Saunier Duval tavaszi akciója keretében 6%-os listaárkedvezményt nyújt
az alábbi szolárrendszer-csomagokra!

Drain-back szolárrendszer
kombi készülékkel
Rendelési szám: SD1_2016
A csomag tartalma:
• 1 db HelioPLAN SRDV 2.3
(drain-back napkollektor – függőleges)
• 1 db Thema Condens 25-A (H-HU)
• 1 db FES1 150 B M monovalens szolártartály
• 1 db GHSD 8 szolárállomás beépített szabályozóval
drain-back rendszerhez
• 1 db MiGo (internet alapú, mod. szobatermosztát)
Fűtési energiahatékonysági osztály: A
Vízmelegítési energiahatékonysági osztály: A

Drain-back szolárrendszer
fűtő készülékkel
Rendelési szám: SD2_2016
A csomag tartalma:
• 2 db HelioPLAN SRDV 2.3
(drain-back napkollektor – függőleges)
• 1 db Thema Condens AS 25-A (H-HU)
• 1 db FES2 250 B M bivalens szolártartály
• 1 db GHSD 8 szolárállomás beépített
szabályozóval drain-back rendszerhez
• 1 db MiGo (internet alapú, mod. szobatermosztát)
Fűtési energiahatékonysági osztály: A
Vízmelegítési energiahatékonysági osztály: A++

A jelen akció 315 HUF/€ árfolyamig érvényes. 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. Az akcióban részt vevő készülékekre a 6%-os listaárkedvezmény a szerződéssel rendelkező kereskedelmi partnereknek biztosított, és a szerződött
partnereinknél érhetők el. A csomagokban található termékek nem cserélhetők fel, és a csomag tartalma sem módosítható. Tájékoztatás nem teljes körű, bővebb információért forduljon a kereskedés
kollégáihoz vagy a Saunier Duval-központ munkatársaihoz a +36 1 283 0553-as telefonszámon vagy az info@saunierduval.hu e-mail címen. Az akció 2016. április 4-től 2016. május 31-ig, vagy a készlet
erejéig és visszavonásig érvényes. A Vaillant Saunier Duval Kft. az akció változtatásának jogát fenntartja. A képek illusztrációk.

