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Dit najaar krijgt u 100 euro korting bij aankoop van
een waterontharder uit de VS-reeks. Geldig bij aankoop
apart of extra in combinatie met een van de promoties
voor verwarmingstoestellen. Profiteer ervan!

Geniet een terugbetaling tot € 800 met de Viessmann Installatiecheque
Deze waardebon kan niet verhandeld worden noch in geld omgezet worden en is niet cumuleerbaar met andere
promoties. Per aankoop hebt u recht op maximum één terugbetaling. Enkel geldig voor aankopen en installaties
in België. Datum van de factuur op uw naam vanwege een door u gekozen installatiebedrijf vanaf 01/07/2021
en ten laatste op 31/12/2021. Het indienen van de verzilveringsaanvraag is mogelijk tot en met 31/12/2021 via
www.viessmann-cheques.be (postdatum van de inzending van het dossier is ten laatste 31/12/2021). Deze cheque
is op naam en niet overdraagbaar. Alle bedragen zijn inclusief BTW. Enkel geldig voor condensatieketels op
gas of op stookolie uit de 100/200/300-reeks, warmtepompen uit de 100/200/300-reeks, Vitovalor PT2/PA2 van
Viessmann of een Viessmann VS waterontharder. Een zonneboilerpakket bestaat uit een Viessmann zonneboiler
met minimum 3 m2 Viessmann zonnecollectoren. Een overzicht van de deelnemende producten en overeenkomstige
terugbetalingen vindt u op www.viessmann.be. De installatiecheque is niet geldig bij aankoop van producten
van Viessmann in het kader van een aankoop “sleutel op de deur” of met de huurformule “Viessmann Comfort”.

NIEUW

Met een Viessmann investeert u in een duurzame en energie-efficiënte oplossing en meer comfort.
Uw investering wordt extra voordelig met de Viessmann Installatiecheque. Dankzij deze promotie
geniet u bijzondere terugbetalingen bij de aankoop van een nieuwe Viessmann verwarmingsoplossing
met warmwaterboiler en/of met zonneboiler. Ook zo bij aankoop van een waterontharder of Vitovalor
PT2/PA2 van Viessmann – gelijktijdig stroom en warmte opwekken met de brandstofcel.
Voorwaarden

€ 100 korting
op een nieuwe
Viessmann
waterontharder

Stuurt u liever een e-mail? Mail naar info@viessmann.be

Mocht u nog verdere vragen hebben over de Installatiecheque of
andere diensten van Viessmann kan u ons steeds contacteren
op het nummer ✆ 0800 999 40

5 Garantie
Jaar

€ 100
Bij aankoop van een waterontharder uit de VS-reeks, geldig bij
aankoop apart of extra in combinatie met een van de promoties
voor verwarmingstoestellen: € 100

Vragen?

1

Hoe geniet ook u van deze mooie terugbetaling?

2021

1

INSTALLATIECHEQUE

2

*

*N
 iet geldig voor condensatieketels
Vitodens 050-W. Voorwaarden op
www.viessmann.be

Vraag vóór 31/12/2021 uw gratis Installatiecheque aan op www.viessmann.be.
	
K oop één van de deelnemende productcombinaties met factuur op uw naam van

het installatiebedrijf van uw keuze en datum vanaf 01/07/2021 en ten laatste op 31/12/2021.

GENIET EEN VOORDEEL TOT € 800!

tot

Bij aankoop van een condensatieketel* op gas of op stookolie
met boiler of ingebouwde boiler
Uit de 100-reeks: € 100
Uit de 200-reeks: € 200
Uit de 300-reeks: € 300
*

Niet geldig voor Vitodens 100-W combi en Vitodens 200-W combi

tot

€ 400

€ 300
(EXTRA)

Bij aankoop van een warmtepomp met boiler of ingebouwde boiler
Uit de 100-reeks: € 200
Uit de 200-reeks: € 300
Uit de 300-reeks: € 400

Volg de registratieprocedure zoals aangegeven op de Installatiecheque die u ontving.

4

Viessmann betaalt u het overeenkomstige bedrag spoedig terug op uw rekening.

Alle bedragen zijn inclusief BTW.
De installatiecheque is niet geldig bij aankoop van producten van Viessmann in het kader van een aankoop
“sleutel op de deur” of met de huurformule “Viessmann Comfort”.

Koop vóór 31 december 2021 één van onderstaande Viessmann productcombinaties,
en geniet een mooie terugbetaling:

€ 300
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2

3

Bij Viessmann bedient u voortaan uw ketel via internet
en geniet u van 5 jaar garantie
Het gebruik van mobiele apps op smartphones en tablets is niet meer weg te denken uit het dagelijks
leven. Viessmann biedt nuttige en gebruiksvriendelijke apps die bovendien energie besparen.
Met de communicatiemodule Vitoconnect kan u ook een oudere Viessmann verwarmingsketel
of warmtepomp met internet verbinden.
U kan uw verwarming van op afstand bedienen
U kan uw verwarming optimaal instellen en energie besparen

€ 500

Bij aankoop van een zonneboilerpakket bestaande uit een Viessmann
zonneboiler met minimum 3 m2 Viessmann collectoren: € 300

Intuïtieve bediening met ViCare

Voorbeeld: koopt u een zonneboilerpakket, dan heeft u recht op € 300 cashback,
bij aankoop van een condensatieketel uit de 200-reeks samen met een zonneboiler en
minimum 3m² collectoren geniet u van € 200 + € 300 extra = € 500

Met de app ViCare regelt u uw verwarmingsinstallatie op een eenvoudige manier waar u ook
bent: online, in realtime, met uw tablet of smartphone. Eenvoudiger kan niet.

Bij aankoop van Vitovalor PT2/PA2 van Viessmann – gelijktijdig stroom
en warmte opwekken met de brandstofcel: € 500

Alle condensatieketels van Viessmann worden uitgerust met een warmtewisselaar uit roestvast
staal. Deze techniek staat voor een rendement van 98 % (Hs) en is gekenmerkt door een lange
levensduur en een zekere en efficiënte werking.
Vandaar dat Viessmann op roestvast stalen warmtewisselaar voor olie- en gascondensatieketels
tot 150 kW met leverdatum vanaf april 2012, 10 jaar garantie geeft op lekken door corrosie. Een
extra argument om voor Viessmann te kiezen.

I n geval van storingen kan u direct hulp inroepen van het installatie- en servicebedrijf
van uw keuze

Verwarmingstoestellen tot 70 kW met compatibele regelingen genieten 5 jaar garantie indien
verbonden met internet met de ingebouwde communicatiemodule of met Vitoconnnect middels
de gratis app ViCare.
*

NIEUW

Bij Viessmann geniet u 10 jaar garantie op alle roestvast stalen
warmtewisselaars voor gas- en oliecondensatieketels tot 150 kW

10 Jaar Garantie*
op alle roestvast stalen warmtewisselaars
voor olie-/gascondensatieketels tot 150 kW

* Voorwaarden op www.viessmann.be

