BODITE BREZ SKRBI
PODALJŠANA GARANCIJA
KRONOTERM OGREVALNE TOPLOTNE ČRPALKE
Za ceno ene kavice na dan pridobite brezskrbno udobje za
ogrevanje vašega doma za obdobje 5 let.
Z nakupom ogrevalne toplotne črpalke KRONOTERM bo
ogrevanje vašega doma res udobno, preprosto in varčno.

SPOŠTOVANI!

_
PREDNOSTI

Radi bi se vam zahvalili za zaupanje v
naše toplotne črpalke. Ker si želimo,

• dodatna triletna garancija za

da bi bili zadovoljni še dolga leta po

ogrevalne toplotne črpalke po

nakupu črpalke, vam nudimo tudi
ustrezno strokovno podporo.
Da bo vaša toplotna črpalka
delovala brezhibno, vam nudimo
brezskrbno ogrevanje tudi po izteku
garancijskega roka. Za ceno ene
kavice na dan bo vaša toplotna
črpalka delovala učinkovito in z

poteku osnovne dvoletne garancije
proizvajalca,
• garancijo lahko podaljšate v
prvih 6 mesecih po nakupu vaše
KRONOTERM ogrevalne toplotne
črpalke,
• podaljšana garancija začne veljati
avtomatsko takoj po izteku osnovne
garancije,
• pogoji za uveljavljanje popravila v

dolgo življenjsko dobo. Še danes

podaljšani garanciji so popolnoma

se odločite za nakup podaljšane

enaki pogojem običajne dvoletne

garancije.

garancije proizvajalca,
• podaljšana garancija vam krije vse

_

stroške rezervnih delov in dela za

PODALJŠANA GARANCIJA
VSEBUJE:

neomejeno število popravil,
• zavarovani ste proti nepredvidenim
stroškom in proti naraščajočim
cenam storitev.

• podaljšano garancijo na vašo
ogrevalno toplotno črpalko (dodatna
3-letna garancija po poteku osnovne
2-letne garancije proizvajalca),
• reden nadzor vaše naprave in s tem
boljšo učinkovitost sistema,
• poročila o delovanju vaše toplotne
črpalke in vašega sistema (preko
Cloud.Kronoterm).
Podaljšano garancijo je mogoče kupiti za ogrevalne toplotne
črpalke KRONOTERM do 29 kW moči. Podaljšana garancija
velja le za naprave, vgrajene na ozemlju Republike Slovenije in
za kupce s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.

_

_

PODPORA

OBVEZNOSTI

• Izvedemo kakovostne storitve, ki jih
opravijo naši lastni oz. pooblaščeni
serviserji, posebej usposobljeni prav
za popravila ogrevalnih toplotnih
črpalk KRONOTERM. To pomeni, da
bo delo že prvič opravljeno tako, kot
je treba.
• Vsi rezervni deli so na zalogi in na
voljo v 24 urah.
• Nadzor in optimizacija delovanja
toplotne črpalke potekata preko
Cloud.Kronoterm aplikacije.

• upoštevanje navodil za vzdrževanje
naprave in smernicah, navednih na
garancijski izjavi,
• enkratno plačilo v znesku 449 €
(z 9,5% DDV)
• Najmanj dva redna letna pregleda
v obdobju petih let
• priključitev toplotne črpalke na
internet

_
POSTOPEK NAKUPA TER
REGISTRACIJE:
Nakup podaljšane garancije in
registracijo toplotne črpalke opravite
na spletni strani
www.kronoterm.com/registracijamoje-toplotne-crpalke/
v šestih (6) mesecih od datuma
nakupa ogrevalne toplotne črpalke
(datum na računu).

_
CLOUD.KRONOTERM
Brezplačen dostop do podatkov in
upravljanje ogrevalne toplotne črpalke
iz domačega naslonjača, z delovnega
mesta ali kar s počitniškega oddiha.
Cloud.Kronoterm pa omogoča še
mnogo več.
cloud.kronoterm.com
Predstavljajte si - tako kot vaš avto
diagnosticirajo v vašem avto servisu,
tako vam tudi mi omogočamo
diagnostiko delovanja vaše toplotne
črpalke preko inteneta z aplikacijo
Cloud.Kronoterm na daljavo.
Ob nakupu podalšane garancije 5 let
BREZ SKRBI boste vedno na tekočem
z delovanjem in učinkovitostjo
vaše toplotne črpalke, mi pa bomo
poskrbeli za nemoteno delovanje in
vaše brezskrbno udobje.

KAJ VSE NUDI NAŠA APLIKACIJA:
• Upravljanje ogrevalne toplotne
črpalke iz kjerkoli in v vsakem
trenutku
• Vremenska napoved
• Urniki
• Pregled porabe električne energije
in stroškov ogrevanja
• Pregled delovanja sistema
• Servisna diagnostika, pomoč in
podpora na daljavo.

Prenesite si brezplačno aplikacijo
Cloud.Kronoterm in preizkusite, kako
poteka upravljanje toplotne črpalke
na daljavo.
cloud.kronoterm.com
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DODATNA VPRAŠANJA?
Kronoterm d.o.o.

T 00386 3 703 16 20

Trnava 5e, 3303 Gomilsko

F 00386 3 703 16 33

www.kronoterm.com

info@kronoterm.com

