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Doe mee aan onze drone actie

Ben jij van plan binnenkort een Wilo-Yonos PICO 

aan te schaffen? Dan hebben wij goed nieuws  

voor je. Wilo heeft een tijdelijke actie waarbij je  

bij aankoop van vijf Wilo-Yonos PICO pompen  

een gratis Syma X5sw Drone met camera  

krijgt toegestuurd.* 

Zodra je een pomp in deze periode hebt 
aangeschaft is de rest van het proces heel 
gemakkelijk. Het enige dat je bij de hand hoeft 
te houden is de aankoopfactuur. Van deze 
aankoopfactuur maak je een foto of scan, die je 
kunt uploaden via de Wilo-Xperts.nl website. 

Je kunt het formulier tot uiterlijk 31 januari 2018 
insturen. Wilo streeft ernaar de Syma X5SW Drone 
binnen twee weken na aanmelding te verzenden.

*Kijk voor de actievoorwaarden op wilo-xperts.nl



Zo werkt het

Schrijf je nu in via Wilo-Xperts.nl en upload je 

aankoopfacturen van minimaal vijf Wilo-Yonos 

PICO pompen en de Syma X5sw Drone met 

camera wordt naar je vestigingsadres verstuurd.*

Als je je nu inschrijft, levert dat je direct meer op.  
Met simpele tools en praktische tips helpen we 
je om jouw klanten altijd de beste oplossingen 
te bieden. En om je te bedanken voor je inzet en 
commitment krijg je van ons deze drone cadeau.

Ga naar 

wilo-xperts.nl  

en doe mee



Pioneering for You

Wilo-Yonos PICO 

Energiezuinige 

circulatiepomp 

met draad-

aansluiting

Energiezuinig en uitermate 

geschikt voor vloerverwarming 

verdelers

Veel woningen met vloerverwarming hebben een pomp 
in de verdeler zitten, die per jaar meer stroom verbruikt 
dan de wasmachine of wasdroger. De meeste bewoners 
zijn daarvan niet op de hoogte. Men is zich er vaak ook 
niet van bewust dat het om 2 of 3 aparte pompen gaat, 
die het hele jaar continue draaien.

Door deze pomp te vervangen door een energiezuinige 
Wilo pomp, kun je met gemak jaarlijks 100 euro voor 
je klant besparen. Gelukkig is dat vervangen meestal 
niet zo moeilijk. Daarbij zijn onze Wilo-Yonos PICO 
circulatiepompen probleemloos uit te wisselen met de 
standaard pompen van alle gangbare merken.

Wil je meer weten? Kijk dan op wilo.nl of stel je vraag 
direct aan onze specialisten.

088 9456 000


