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2017 r.

Polsko-duńska dotacja do pomp ciepła Danfoss
Ogłoszenie o czasowym obniżeniu cen pomp ciepła Danfoss
Kup pompę ciepła 4000 zł taniej z bezpłatną 5-letnią gwarancją.

Podmiotem publikującym niniejsze ogłoszenie jest Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Chrzanowskiej 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, KRS:
0000018540, NIP: 586-000-58-44, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 31 922 100 zł,
zwana dalej „Danfoss”.
Obniżona cena katalogowa pomp ciepła Danfoss obowiązuje wyłącznie w okresie: od
1.09.2017 r., godz. 00:00:01 (CET – Czas Środkowoeuropejski) do dnia 31.10.2017 r. godz.
23:59:59 (CET) i wyłącznie dla użytkowników końcowych będących konsumentami.
Obniżona cena katalogowa pomp ciepła Danfoss dotyczy wyłącznie modeli wskazanych w

Załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia (o mocy 4-18kW), z zastrzeżeniem, że każda taka
pompa musi zostać zainstalowana i uruchomiona przez Autoryzowanego Instalatora Pomp
Ciepła Danfoss, mającego zawartą z Danfoss aktualną umowę dystrybucyjną (dalej
„Autoryzowany Partner Danfoss”).

Autoryzowany Partner Danfoss, który bezpośrednio sprzedaje klientowi końcowemu
pompę ciepła o obniżonej cenie jest niezależnym wykonawcą usługi instalacji i
uruchomienia pompy ciepła, jak również serwisantem pompy ciepła. Danfoss
autoryzuje
jedynie
odpowiednie
przygotowanie
techniczne
Partnera do instalacji oraz serwisowania pomp ciepła Danfoss. Autoryzowany Partner
Danfoss podejmuje działania względem klienta końcowego w zakresie prowadzonej
przez siebie działalności gospodarczej, w sposób zgodny ze standardem świadczenia
usług przez podmiot profesjonalny i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie swoje
działania.

Lista dystrybutorów pomp ciepła Danfoss znajduje się na stronie internetowej
http://heating.danfoss.pl/contact/dist_list_heat_pumps/?ref=17179931305#/
Uprzejmie informujemy, że realizacja dostawy zamówionej pompy ciepła nastąpi nie później
niż do 15.12.2017 r.
Dodatkowo, Danfoss ogłasza możliwość uzyskania 5-letniej pełnej gwarancji na pompę
ciepła.
Aby zakupić pompę ciepła w obniżonej cenie katalogowej oraz uzyskać bezpłatną 5letnią pełną gwarancję należy wykonać następujące kroki:
Krok 1. Klient dokonuje wyboru Autoryzowanego Partnera Danfoss, który ma zawartą
ważną umowę dystrybucyjną z Danfoss, nawiązuje z nim kontakt i wspólnie z nim
dobiera urządzenie technicznie optymalne dla swoich potrzeb.
Krok 2. Wybrany przez klienta końcowego Autoryzowany Partner Danfoss zamawia w
Danfoss wybraną pompę ciepła w terminach od 1.09.2017 r. do 31.10.2017 r.
Krok 3. Wysyłka pompy ciepła Danfoss pod wskazany adres następuje zgodnie z
potwierdzonym przez Danfoss terminem, lecz nie później niż do 15.12.2017 r.
(włącznie).
Krok 4. Aby dodatkowo przedłużyć gwarancję pompy ciepła aż do 60 miesięcy,
należy dosłać w ciągu miesiąca po uruchomieniu pompy ciepła, protokół
uruchomienia wykonany przez Autoryzowanego Partnera Danfoss, posiadającego
ważną umowę dystrybucyjną z Danfoss oraz formularz zgłoszenia rejestracji
(Załącznik 2 do niniejszego ogłoszenia) w postaci skanu za pomocą wiadomości e-mail
- na adres .
Krok 5. Dodatkowym warunkiem obowiązywania 5 – letniej gwarancji, jest
coroczne dosyłanie na adres e-mail uruchomienia@danfoss.com kopii protokołów
rocznych, płatnych przeglądów gwarancyjnych, wykonanych i dosłanych w ostatnim
miesiącu każdego roku eksploatacji zakupionego urządzenia w okresie gwarancji
(tj. przez pełen okres 60 (sześćdziesięciu) miesięcy od dnia uruchomienia pompy),
wykonanych przez autoryzowanego technicznie instalatora pomp ciepła,
posiadającego ważną umowę dystrybucyjną z Danfoss (w tytule e-maila podając nr
seryjny pompy ciepła).
Za początek biegu pierwszego roku eksploatacji uznaje się dzień uruchomienia
zakupionej pompy ciepła.
Druki protokołów zawarte są w Karcie Gwarancyjnej pompy ciepła.
Uwaga.
Nieczytelne wypełnienie raportu przeglądu, w szczególności źle wypisany numer
seryjny pompy ciepła (w tytule maila), jak lub/i w raporcie przeglądu pompa ciepła

lub nieprzesłanie w terminie protokołów przeglądów, o których mowa powyżej,
skutkuje nieprzedłużeniem gwarancji o dodatkowy okres.
Załącznik 1: Numery katalogowe pomp ciepła Danfoss o obniżonej cenie.
Załącznik 2: Formularz zgłoszenia rejestracji „+36 miesiący”.
Załącznik nr 1:
Numery katalogowe pomp ciepła Danfoss o obniżonej cenie
Pompy powietrzne
Nr katalogowy
086U9991
086U9992
086U9994
086U9995
086U9997
086U9998
086L4556
086L4557
086L4560
086L4573
086L4576

Opis
DHP-AQ HP 6
DHP-AQ HP 9
DHP-AQ HP 11
DHP-AQ HP 13
DHP-AQ HP 16
DHP-AQ HP 18
DHP-iQ 5
DHP-iQ 9 SP
DHP-iQ 16 SP
DHP-iQ 9
DHP-iQ 16

Pompy gruntowe
Nr katalogowy
086L1012
086U9880
086U9881
086U9882
086U9883
086L1016
086U8586
086U8587
086U8588
086U8589
086U8590
086L1991
086L1992
086L1993
086L1994
086L1995
086L1997
086L1998

Opis
DHP-H Opti 4
DHP-H Opti 6
DHP-H Opti 8
DHP-H Opti 10
DHP-H Opti 12
DHP-L Opti 4
DHP-L Opti 6
DHP-L Opti 8
DHP-L Opti 10
DHP-L Opti 12
DHP-L Opti 16
DHP-L OPTI PRO+ 6
DHP-L OPTI PRO+ 8
DHP-L OPTI PRO+ 10
DHP-L OPTI PRO+ 13
DHP-L OPTI PRO+ 17
DHP-H OPTI PRO+ 6
DHP-H OPTI PRO+ 8

086L1999
086L2000
086U8586
086U8587
086U8588
086U8589
086U8590
086L0695
086L0696
086L0697
086L0698
086L3591

DHP-H OPTI PRO+ 10
DHP-H OPTI PRO+ 13
DHP-L OPTI 6
DHP-L OPTI 8
DHP-L OPTI 10
DHP-L OPTI 12
DHP-L OPTI 16
DHP-C OPTI 4
DHP-C OPTI 6
DHP-C OPTI 8
DHP-C OPTI 10
DHP-H Varius Opti PRO+

Załącznik nr 2:
Formularz rejestracyjny do wydłużonej gwarancji „+36 miesięcy” na pompy ciepła Danfoss
(4–18kW)
Nr seryjny:

Dane użytkownika/właściciela pompy ciepła
Imię i Nazwisko

Dane Partnera Pomp Ciepła Danfoss
Firma / Imię i Nazwisko (lub pieczęć firmy)

Kod pocztowy miejsca instalacji:

Kod pocztowy, miejsca rejestracji firmy:

Email:
Email:
Data instalacji i uruchomienia pompy ciepła:

Wydłużona gwarancja ma zastosowanie i może być udzielona na następujących warunkach:
• Okres trwania wydłużonej gwarancji rozpoczyna się 2 lata po dacie instalacji potwierdzonej dosłanym protokołem uruchomienia i
przedłuża ją o 36 miesięcy po dacie końca gwarancji (tj. 24+36 miesiący od uruchomienia pompy ciepła)
pod następującymi warunkami:
• Raport z uruchomienia wypełniony przez użytkownika końcowego przesyłany jest do Organizatora na adres:
uruchomienia@danfoss.com,
• Użytkownik końcowy/ Właściciel jest zobowiązany do regularnych rocznych przeglądów serwisowych i ich dokumentowania w
całym okresie trwania wydłużonej gwarancji, wpisem w książce gwarancyjnej oraz dosyłając na adres: uruchomienia@danfoss.com
kopie rocznych przeglądów płatnych przeglądów gwarancyjnych, w ostatnim miesiącu każdego roku eksploatacji urządzenia w
okresie gwarancji (tj. przez pełen okres 60 (sześćdziesięciu) miesięcy od dnia uruchomienia pompy), wykonanych przez
Autoryzowanego Partnera Danfoss (w tytule maila podając numer seryjny pompy ciepła).

• Warunki wydłużonej gwarancji obejmują świadczenie usług wyłącznie na rzecz klienta końcowego.
• Nieczytelne wypełnienie raportu przeglądu, w szczególności źle wypisany nr seryjny pompy ciepła (zarówno w tytule maila, jak i w
raporcie przeglądu pompa ciepła) lub nieprzesłanie w/w dokumentów w terminach wskazanych w ogłoszeniu skutkuje
nieprzedłużeniem gwarancji o dodatkowy okres .

