


20 ГОДИНИ Вайлант в България

(не важи за отоплителни инсталации, изпълнени с 
полипропиленови тръби!)

+ Подарък: магнитен филтър и  
сферичен кран за подвързване към 
отоплителната инсталация

Газови стенни  
йонизационни и класически 

кондензни уреди за  
отопление и топла вода

ЕкоТЕК ПЛЮС и  
ЕкоТЕК ПЮР

ПРОМОЦИЯ от Газкомфорт
01.04. - 31.12.2022 година

5 години  
гаранционен срок!

(без допълнително заплащане!)

За допълнителна информация:
www.gaskomfort.com телефон за контакт:(02)8565000
info@gaskomfort.com 0700 18 600
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Система за регулиране 
на горенето IoniDetect - 
за постигането на оптимално 
горене.



2



3

MADE IN

GERMANY



4

MADE IN

GERMANY



5

MADE IN

GERMANY



6



7

MADE IN

GERMANY



8



9

MADE IN

GERMANY



10



11

MADE IN

GERMANY



12



13



14



15



16



30



31



32



33

* При първоначален пуск на газов или електрически уред, настройката и програмирането 
на терморегулатор не се заплащат
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	“Ние не желаем всички клиенти да се отопляват с уреди на „Вайлант“, но се стремим всички клиенти, които се отопляват с уреди на
	VCW     25CS/1-5(N-INT3)
	VUW INT III 246/5-5
	Сифон за
	К-т коаксиален комин
	Комплект присъединителни фитинги
	В цената са включени:
	Сифон за кондензат
	Сифон за
	К-т коаксиален комин
	Комплект присъединителни фитинги


	400V
	СТАЙНИ ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ
	750.00*

	ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОДУЛИ за ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ
	СЕРПЕНТИННИ БОЙЛЕРИ
	ФАБРИЧНА ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ
	VAILLANT предоставя на притежателя на уреда фабрична гаранция за период от две години (24 месеца) от датата на пускане на уреда в експлоатация, но не повече от 30 месеца от датата на неговото закупуване.
	Фабрична гаранция се предоставя само:
	Фабричната гаранция не покрива разходите за отстраняване на натрупан котлен камък или други отлагания в уредите, както и за почистването на замърсявания причинени от лошото качество на водата във водопроводна инсталация.
	За да ползвате предоставените гаранционни условия на продукта, Вие трябва да имате следните документи: оригинална фактура; касова бележка (при плащане в брой); попълнен сервизен паспорт за уреда



