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
• Промоцията е валидна за периода
01.08.2014 – 30.11.2014.
• Замяната е валидна за всички терморегулатори за
подово отопление, независимо кога и откъде са
закупени.
• Заявяването и замяната се осъществява при
дистрибутор на DEVI.
• Замяната се осъществява само срещу предаване на
стар терморегулатор за подово отоплениe.
• Попълването на клиентска информация е
задължително.
• С регистрацията си за информационен бюлетин
Вие се съгласявате да  получавате  бюлетини на
DEVI по имейл.
• Може да се откажете от получаване на
информационни писма във всеки един момент.
• Информацията, дадена от Вас ще се пази в пълна
конфиденциалност.

Вземете новия си
терморегулатор DEVIregТМ
Touch само сега на супер цена!
DEVIregTM Touch – интелигентен, лесен, надежден

Данфос ЕООД
Електрически системи за отопление
Тел.: 02 962 69 29
Факс: 02 962 69 25
www.devi.bg

Intelligent solutions
with lasting effect
Посетете www.devi.bg

Върнете стария си
терморегулатор за подово
отоплениe и вземете нов
DEVIregТМ Touch с 50 лв.
отстъпка

DEVIregTM Touch
• 2“ touch screen дисплей
• Енергоспестяващи функции:
Заменете стария си
терморегулатор
за новия
DEVIreg™ Touch

DEVIreg Touch е създаден, за да улесни Вашия живот. Със
своя интуитивен  сензорен  дисплей, лесните си настройки и
съвместимост с различни типове рамки и сензори, DEVIregТМ
Touch е най-лесният за употреба термостат за подово
отопление на пазара.
ТМ

• Седмичен таймер
• Отворен прозорец
• Следене на консумацията на ел.енергия
• Прогнозиране
• Бърз достъп до режимите:
• Почивка
• Защита от замръзване

Ако досега не сте се срещали с DEVIregТМ Touch, сега е
най-подходящият момент. Защото срещу всеки върнат стар
терморегулатор за подово отоплениe, Вие получавате нов
DEVIregТМ Touch с отстъпка от 50 лв.

• Таймер
• Изключен
• Съвместим с над 25 вида рамки – Gira,
Shneider, Merten, ABB и др.
• Съвместим с различни видове NTC сензори
• Интуитивно меню на български език

Правилно решение
в три стъпки

• Възможност за настройка от разстояние
посредством код

1. Свалете стария и захабен терморегулатор за подово
отоплениe от стената.
2. Занесете го при дистрибутор на DEVI.
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3. Вземете най-добрия терморегулатор за подово
отопление на пазара  DEVIregТМ Touch
с 50 лв. по-евтино.
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DEVIregTM Touch e най-лесният
за настройка и използване
терморегулатор на пазара.

