Tzerra Plus

Vaillant Ecotec

Alle drie de Tzerra Plus cv-ketels in de
top 5. Tzerra Plus CW3 én CW4 ‘Beste
uit de Test’ van de Consumentenbond.

Zoekt u een oerdegelijke en
zuinige hr-ketel waarvan u
jarenlang kunt genieten? Dan is
Vaillant een uitstekende keuze:
betrouwbaar, energiebesparend
en comfortabel.

Vier dit succes mee en profiteer tot en
met 30 september 2017 van
3 jaar extra onderdelengarantie op
alle Tzerra Plus cv-ketels.

Uw besparing kan dankzij
het hoge rendement van de
Ecotec, wel oplopen tot € 750,gedurende de levensduur.

Combineer uw Tzerra Plus cv-ketel
met de Remeha eTwist slimme
thermostaat. Daardoor is uw ketel
altijd en overal te bedienen.
De CW4 met eTwist bieden wij nu
aan voor € 1.595,00 inclusief BTW,
montage en aansluitmaterialen
waaronder: dakdoorvoer, expansievat,
vul- aftapkraan, gaskraan en
inlaatcombinatie.

€ 1.595,Inclusief BTW montage en
aansluitmaterialen.

Het zeer hoge rendement wordt
bereikt dankzij onder andere
een zuinige A-labelpomp en
zeer laag stand-by verbruik.

€ 1.350,Inclusief BTW montage en
aansluitmaterialen.

De Vaillant Ecotec Classic
is leverbaar vanaf € 1.350,00 inclusief BTW montage
en aansluitmaterialen waaronder: kamerthermostaat,
dakdoorvoer, expansievat,
vul- aftapkraan, gaskraan en inlaatcombinatie.

Aanbieding geldig t/m 30 september 2017.
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Servicecontract
Onderhoud/controle aan uw cv-ketel is
belangrijk voor uw veiligheid.
Denk daarbij aan koolmonoxide dat in uw
woning vrij kan komen.
En natuurlijk is het ook belangrijk dat uw
ketel zo zuinig mogelijk functioneert.
Een laag gasverbruik en het liefst geen
storingen.
Sluit nu een servicecontract bij ons af vanaf
€ 50,00 per jaar.

Servicecontract A
• Elk jaar onderhoud
• 24-uurs service (alle maanden
van het jaar)

• Geen voorrijkosten

€ 79,50
per jaar

Servicecontract B
• 1 x per 2 jaar onderhoud
• 24-uurs service (alle maanden
van het jaar)

• Geen voorrijkosten

€ 50,per jaar
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