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ARTYKU  PROMOCYJNY VIESSMANN

Oszcz dzaj do 2000 z  rocznie na 
ogrzewaniu domu! Ju  teraz zain-
westuj w urz dzenia obni aj ce 

koszty eksploatacji Twojego domu od firmy 
Viessmann.

To nie wszystko, co dla Ciebie przygotowa-
li my! Skorzystaj z programu Viessmann 
Spokojna G owa i zyskaj ochron  dzia-
ania Twojej pompy ciep a 24 godziny na 

dob , niezale nie od miejsca Twojego po-
bytu!

Co zyskujesz korzystaj c z Programu 
Spokojna G owa?:

uruchomienie urz dzenia przez autory-
zowany serwis Viessmann GRATIS!

2 lata gwarancji na nadzór i ochron
pracy Twojego urz dzenia 24 godziny na 
dob , niezale nie od miejsca Twojego po-
bytu!

urz dzenie do zdalnego monitorowania 
(Vitocom 100 LAN)  o warto ci 1200 z   za 
1 z !

mo liwo  podgl du i dokonywania 
zmian parametrów pracy  urz dzenia za 
po rednictwem Twojego telefonu, dzi -
ki  bardzo intuicyjnej i  prostej aplikacji 
Vitotrol App!

Akcja promocyjna trwa od 01.06 do 
30.09.2016 roku. Programem Spokojna 
G owa obj te s  wszystkie pompy 
ciep a z oferty Viessmann (powietrzne 
i gruntowe) zakupione w okresie trwania 
promocji! 

Zapomnij o ogrzewaniu z programem Spokojna g owa!
Poszukujesz efektywnych 
rozwi za  i chcesz zadba
o niskie koszty eksploatacji 
swojego domu? Dobrze 
si  sk ada, poniewa  firma 
Viessmann, przygotowa a dla 
Ciebie idealn  promocj !

5   Internet i serwer Vitodata
6   Router DSL
7   Vitocom 100 (typ LAN1)
8   pompa ciepła
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1   Vitotrol App
2   iPod Touch
3   smartfon (iOS lub Android)
4   tablet (iOS lub Android

Schemat instalacji modułu 

Vitocom 100 LAN

www.viessmann.pl/spokojnaglowa
infolinia 801 0 801 24

Masz pytania? Nasi specjali ci s  do Twojej dyspozycji! Zadzwo  i dowiedz si
wi cej: 0801 0801 24, www.viessmann.pl/spokojnaglowa

… z programem Spokojna G owa zapomnisz o ogrzewaniu …
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