Моля да бъда информиран/а за новости от DEVI. Като се абонирам за
информационния бюлетин на DEVI, се съгласявам да получавам писма
на имейла ми. Моята информация ще бъде третирана конфиденциално
от DEVI и ще мога да се отпиша от абонамента по всяко време.

телефон

Email

Адрес

Град

Фамилия

име

За въпроси относно тази промоция, моля свържете се с нас
на bulgaria@devi.bg или на телефон 02/962 69 29.

Клиентска информация

Фирма

Подово отопление

Условия и правила
• Валидно за всички нагревателни кабели DEVIflexТМ
за подово отопление, закупени в периода
01.08.2014 – 30.11.2014.
• Задължително е прилагането на фотокопие от
фактура към всеки регистрационен талон по
промоцията.
• Няма ограничение на броя подадени
регистрационни талони.
• Вие ще получите Вашия безплатен
DEVIregTM Touch при закупуване на 300 м
DEVIflexTM от дистрибутор на DEVI.
• Попълването на клиентска информация е
задължително.
• С регистрацията си за информационен бюлетин
Вие се съгласявате да получавате бюлетини на
DEVI по имейл.

туитивна
Лесна & ин сензорния
работа със лей
дисп

• Може да се откажете от получаване на
информационни писма във всеки един момент.
• Информацията, дадена от Вас, ще се пази в пълна
конфиденциалност.

Купете 300 м DEVIflexTM
и ще получите DEVIregТМ Touch
като подарък
DEVIflex™ – здрав, гъвкав, надежден

Данфос ЕООД
Системи за отопление
Тел.: 02 962 69 29
www.devi.bg

Intelligent solutions
with lasting effect
Посетете www.devi.bg

• Закупете 300 м нагревателен кабел DEVIflexTM
в периода 01.08 – 30.11.2014 г.

Със своя интуитивен сензорен дисплей, лесните си
настройки и съвместимост с различни типове рамки и
сензори, DEVIregТМ Touch е най-лесният за настройка и
употреба термостат за подово отопление на пазара.

• Попълнете регистрационния талон за всеки 300 м
кабел DEVIflexTM и приложете копие от фактура.
• Вземете най-добрия терморегулатор за подово
отопление на пазара DEVIregТМ Touch напълно
безплатно.

А сега го получавате БЕЗПЛАТНО само срещу закупуването
на 300 м кабел DEVIflexTM.

300 метра =
DEVIflexTM

1 талон и получавате подарък
DEVIregTM Touch

Номер на фактура

Обща дължина DEVIflexTM

БЕЗПЛАТЕН комфорт

Дистрибутор

Изгодно в три стъпки

Дължина на кабела

Ако не сте инсталирали досега DEVIflexTM, сега е точният
момент да го направите.
За всеки 300 м закупен нагревателен кабел DEVIflexTM
ние ще Ви подарим модерния терморегулатор
DEVIregTM Touch!

Вид кабел

300 м DEVIflexTM
= 1 регистр. талон
= БЕЗПЛАТЕН
DEVIregTM Touch

DEVIflexTM е нагревателен кабел за подово отопление
специално създаден, за да улесни монтажа и изпълнението
на такъв тип системи. С кръглата си форма, гъвкавата PVC
изолация и лесно разпознаваем фабричен захранващ край,
той е най-лесният за инсталиране нагревателен кабел за
подово отопление на пазара.

Регистрационен талон
Попълнете информацията и вземете безплатен DEVIregTM Touch

Дата

Купете 300 м нагревателен
кабел DEVIflexTM и ще получите
терморегулатор DEVIregТМ
Touch като подарък

