GRATULUJEME,
Úspěšně jste se zúčastnili Modul úsporné elektrické vytápění Raychem Certified PRO
školení.
Vaše Certified PRO registrační číslo je CZ-A0031/16-001.
Certifikace je platná po dobu 10 let od data školení.
Jako Raychem Certified PRO montér můžete nyní nabídnout svým zákazníkům
exkluzívně benefit prodloužené záruky na:
Modul úsporné elektrické vytápění ukončen dne 21/09/2016
Více informací o prodloužených zárukách naleznete v přehledové tabulce na konci
dopisu.
Chcete-li využít této výhody, jste povinni vyplnit zprávu o uvedení do provozu a
registrační formulář na našich webových stránkách www.pentairthermal.cz s vaším
Certified PRO registračním číslem.
Můžete se kdykoli obrátit na naše zákaznické servisní středisko s vašimi požadavky
na propagační nástroje. Rádi vám poskytneme nejnovější informace o tom, co je k
dispozici. Uveďte, prosím, Vaše “Certified Pro” registrační číslo při korespondenci.
Jako certifikovaný Certified PRO montér můžete mít prospěch z dalších školení
zdarma.
Informace o školeních a akcích budou sděleny prostřednictvím našeho Certified PRO
e-mailového zpravodaje.
Prosím pošlete všechny změny svých kontaktních údajů do: czechinfo@pentair.com.
Děkujeme, že jste si vybrali Raychem.

Petr Svoboda
Regional Sales Manager
Southeast Europe

Luboš Kučera
Luboš Kučera
Jasmínova 1181
268 01 Hořovice
CZ
Certified PRO číslo:
CZ-A0031/16-001
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Aplikace

Na co se vztahuje

Podlahové topení

Topné kabely,
příslušenství &
regulace

•
•
•
•

Ochrana okapů a svodů
Topné kabely &
před zamrzáním
příslušenství
Ochrana potrubí před
zamrzáním
Ochrana venkovních
ploch před ledem a
sněhem
Regulace
Udržování teplé užitkové
vody

Elektrikáři

Certified PRO montéři

12 let “Total care”
záruka na celý systém

20 let “Total care” záruka
na celý systém

10 let produktová
záruka

12 let produktová záruka

2 roky produktová záruka

6 let produktová záruka

“Total Care” záruka pro aplikace podlahového vytápění znamená:
• Plná záruka na všechny naše topné výrobky pro podlahové vytápění (včetně termostatů)
• “Total care” = oprava nebo výměna topného výrobku pro podlahové vytápění + oprava podlahové kryiny, včetně
instalačních nákladů.
Prodloužená produktová záruka pro zimní aplikace znamená:
• Produktová záruka = oprava nebo výměna vadného výrobku topného systému.
Podrobnější informace o našich zárukách lze nalézt na www.pentairthermal.cz.
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