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Firma Viessmann jest producentem grun-
towych i powietrznych pomp ciep a. 
Wszystkie ich urz dzenia spe niaj  wymo-
gi najwy szych standardów jako ci. Pompy 
ciep a wykorzystuj  odnawialn  energi
zgromadzon  w ziemi, powietrzu, wodzie 
gruntowej oraz w promieniowaniu s onecz-
nym. Doskonale cz  ekologi  z oszcz d-
no ci  kosztów ogrzewania. Szeroka gama 
urz dze  pozwala na w a ciwe dobranie 
pompy ciep a do indywidualnych wymogów 
dotycz cych wielko ci domu i potrzeb jego 
mieszka ców. 

Pomimo, e lato w pe ni, za oknami gor -
co, przezorni zaczynaj  my le  ju  o ogrza-
niu domu w czasie zimnych miesi cy roku. 
Z my l  o tych, którzy chc  sko czy  bu-
dow  wymarzonego domu przed zim  i za-
mieszka  w nim jak najszybciej, oraz o tych, 

którzy chcieliby zmieni ród o ogrzewa-
nia w swoim domu na ta sze w eksplo-
atacji, firma Viesmann przygotowa a ak-
cj Spokojna g owa, w której mo na wzi
udzia  do 30 wrze nia 2016 roku. Wszyscy, 
którzy zdecyduj  si  na zakup pompy ciep a
Viessmann, b d  mogli skorzysta  ze spe-
cjalnej oferty, która u atwi monta  i u ytko-
wanie urz dzenia. 

W ramach oferty firma oferuje:
• monta  i uruchomienie zakupionej pompy 
GRATIS przez serwis firmy Viessmann, 
• 2-letni  gwarancj  z osobistym konsultan-
tem 24 h,
• zdalny monitoring przez pracownika fir-
my Viessmann,
• dodatkowy, bezp atny modu  zdalnego 
sterowania.

Aby skorzysta  z oferty w progra-
mie Spokojna g owa, po zakupieniu pom-
py nale y wype ni  formularz kontakto-
wy znajduj cy si  na stronie: http://www.
viessmann.pl/pl/uslugi/spokojna-glowa-za-
pytanie.html i oczekiwa  kontaktu od do-
radcy firmy Viessmann w ci gu 24 godzin 
w dni robocze.

Akcja promocyjna trwa od 01.06 do 
30.09.2016 roku.

Artyku  promocyjny

Viessmann Sp. z o.o.
al. Karkonoska 65, 53-015 Wroc aw

tel. 71 36 07 100 
www.viessmann.pl

Z Programem Spokojna G owa zapomnisz o ogrzewaniu!

Pompa ciep a kojarzy Ci si  ze skomplikowan
obs ug ? I dlatego nie bierzesz pod uwag  jej 
u ytkowania? Spokojna g owa! Viessman zrobi 
wszystko za Ciebie, a Ty w ciep ym domu b -
dziesz móg  zapomnie  o ogrzewaniu.
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