Promocje

Oferta - wiosna 2013

Przygotowaliśmy dla Państwa bardzo ciekawą ofertę cenowa dotyczącą kompletnego
zestawu nowej generacji
pompy ciepła NIBE SPLIT typu powietrze - woda przeznaczonej do ogrzewania,
chłodzenia i produkcji ciepłej wody
użytkowej. Zestaw ten wyposażony jest w nowoczesną inwerterową sprężarkę o mocy
modulowanej 3,5 -12 kW,
pozwalającą na zaspokojenie potrzeb grzewczych domów i mieszkań o powierzchni do
150 m2 przy bardzo małym
zużyciu energii elektrycznej. Urządzenia te mogą zasilać instalacje grzewcze systemu
zarówno podłogowego jak
i grzejnikowego wypełniając pełne zapotrzebowanie cieplne do temperatury zewnętrznej
sięgającej - 20 o C.
Zestaw wyposażony jest w zintegrowany zbiornik wody użytkowej o pojemności 270 l.

Nasza oferta cenowa zakłada upust od katalogowej ceny netto 36 380 zł
- 12 %
Obecna cena netto wynosi 32 100 zł / VAT dla osób prywatnych - 8
%/
Nowością ofertową jest mocniejsza pompa typu SPLIT o mocy 16 kW w cenie 37 000
netto do domów pow. do 180 m2

Dotacja do pomp ciepła NIBE
NIBE-BIAWAR lider w sprzedaży pomp ciepła w Polsce, w związku z rosnącym zainteresowaniem
odnawialnymi źródłami energii przy jednoczesnym braku mechanizmów wsparcia dla tego typu urządzeń,
zdecydował się wprowadzić DOTACJĘ do pomp ciepła dla pierwszych 300 klientów, którzy spełnią kryteria
promocji. Promocja „Szwedzka DOTACJA do pomp ciepła NIBE” polega obniżeniu ceny katalogowej
netto wybranych pomp ciepła NIBE o wartość 4000 zł netto. Promocja trwa od 07.05.2012r. do
31.08.2012r lub do wyczerpania zapasów. Promocją objętych jest łącznie 200 szt. gruntowych pomp
ciepła typu NIBE F1145/1245, F1145PC/1245PC, a także 100 szt. powietrznych pomp

ciepła NIBE typu monoblok: F2026, F2300 oraz typu SPLIT -8 kW, -12 kW, -16 kW.
UWAGA ! Im szybciej podejmiesz decyzję tym większa szansa na dotację i montaż najbardziej
komfortowego i ekonomicznego systemu grzewczego.
Regulamin promocji oraz szczegółowe informacje na www.biawar.com.pl
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W przeciągu kilku dni od podjęcia decyzji i podpisaniu umowy poczujesz ciepło w
swoim domu.

