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TEAM Vaillant
Platina

Loyaliteit

Profiteert u al maximaal van uw
TEAM Vaillant Platina lidmaatschap?

Ontdek uw voordelen!

Service Hotline: 088- 565 9999
ma-vr 8.00 - 18.00 uur.
Speciaal voor Platina leden dit speciale servicenummer waar
u telkens automatisch voor in de rij komt te staan.

Marketingsupport - Pluspakket

Beloon uzelf in de SpaarShop

Wilt u brochures of flyers om uit te delen aan uw klanten? Wij

Voor elke geregistreerde cv-ketel ontvangt u 10 spaarpunten en

personaliseren deze graag met uw eigen logo. Tevens is het mogelijk

voor elke geregistreerde warmtepomp zelfs 50 punten! De TEAM

om gezamenlijke afspraken te maken voor het verspreiden van

Vaillant SpaarShop heeft vele producten in de aanbieding in talloze

een gepersonaliseerde Vaillant leaflet. Ook maken we indien u dat

categorieën. Van multimedia tot tuin en klussen en van een grote

wenst een professionele Vaillant advertentie voor u op met uw eigen

variëteit aan cadeaubonnen tot aan Vaillant producten en kleding.

bedrijfsgegevens om bijvoorbeeld te publiceren in de plaatselijke
krant. Log in op vaillant.nl en vraag dit eenvoudig aan.

De punten zijn geldig tot het einde van het volgende kalenderjaar
en uit te geven in de SpaarShop op de website van Vaillant.

Of heeft u professioneel Vaillant beeldmateriaal nodig voor op uw
website of bijvoorbeeld bus? Wij stellen dit gratis aan u beschikbaar,
net als social media berichten.
Om het maximale uit uw open huis te halen ondersteunen wij u

Registreer uw geïnstalleerde Vaillant producten:
Cv-ketel = 10 spaarpunten
Warmtepomp = 50 spaarpunten

voor het organiseren van een event graag met de middelen, zoals
productpresentaties en aankleding.

Brochures en flyers: 	gratis verstrekking (standaard versies
of gepersonaliseerd) en afspraken over
verspreiding van leaflets in uw regio
mogelijk
Beeldmateriaal:
gratis verstrekking online/ offline
Co-advertenties:
gratis opmaak
Showroom: 	aankleding en eventmogelijkheden
	gratis campagnemateriaal gedurende
Vaillantcampagnes
Websiteteksten:
gratis productteksten
Social media:	gratis tekst en afbeeldingen voor social posts

Vindbaar met voorrang bij ‘zoek een
installateur’ op vaillant.nl
Als TEAM Vaillant Platina lid bent u vindbaar als erkend installateur
in de ‘zoek een installateur’ functionaliteit op vaillant.nl. Door uw
Platina lidmaatschap geven wij u extra prioriteit op vindbaarheid.

40% korting op eerste ingebruikname
warmtepompen
Bij installatie van een duurzaam systeem adviseren we u om deze
door onze specialisten in gebruik te laten nemen. Zo heeft u de

Ga naar vaillant.nl en log in bij Installatiebedrijf om alle

garantie dat het systeem optimaal is afgestemd. Na een positieve

mogelijkheden te ontdekken.

ingebruikname door Vaillant ontvangt u een ingebruiknamerapport
voor uw eigen administratie en voor uw klant. Als Platina lid
ontvangt u 40% korting op de standaard prijs.

Gratis verlengde garantie op onderdelen
U kunt gratis een verlengde garantie van 3 jaar op onderdelen
aanvragen voor de ecoTEC classic, plus en exclusive. Samen met
de 2 jaar standaard fabrieksgarantie komt u daarmee op 5 jaar.
Garantiekaartregistratie is noodzakelijk en het aanvragen van het
Onderdelen Garantie Plan.
Ga naar vaillant.nl en log in bij Installatiebedrijf voor meer
informatie over het aanvragen.

Warmtepomp Calculator /
Schema Database
U heeft gratis toegang tot de Warmtepomp Calculator: een handig
online offertetool voor het adviseren van warmtepompen. En
met de online Schema Database stelt door het selecteren van
de verschillende componenten in een handomdraai een volledig
systeemschema op.
Ga naar vaillant.nl en log in bij Installatiebedrijf en ontdek deze
en andere gratis tools.

Fabrieksbezoek
In overleg met uw Rayon Manager is er de mogelijkheid
gezamenlijk een bezoek te brengen aan de Vaillant Expo en fabriek
in Remscheid. Neem voor meer informatie contact op met uw
Rayon Manager.

Trainingen
Als TEAM Vaillant Platina lid krijgt u 40% korting in de vorm
van spaarpunten op bijvoorbeeld de tweedaagse ISSO en OK-CV
trainingen. Daarnaast kunt u uzelf en uw medewerkers gratis
inschrijven voor de Vaillant producttrainingen die worden gegeven

Technisch Project advies

in Amsterdam of Turnhout.

De afdeling Technisch Project Advies (TPA) binnen Vaillant is speciaal

Ga naar vaillant.nl en log in bij Installatiebedrijf voor alle actuele

opgezet om u te helpen bij duurzame vraagstukken. Zo bespreekt

trainingen

u samen de meest geschikte warmtepompinstallatie en komt u niet
voor onverwachte verassingen te staan.
Bent u al bekend met uw online assistent? Met de online adviestool
TPAonline ligt een warmtepomp installatieadvies binnen handbereik.
Plan uw gratis kennismakingsgesprek door in te loggen op uw
account of bel met Technische Projectvragen naar: 020 565 9273

Producttrainingen: Gratis
Overige trainingen (o.a. ISSO en OK-CV): 40% korting op
de standaard prijs, uitgekeerd in spaarpunten.

