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 Reguli Campanie Service Wilo Romania 15.06.2021  

 

 

Stimati parteneri,  

 

Ne face placere sa va prezentam campania de service Wilo Romania ce se va desfasura 

in perioada 15.06 – 15.09.2021.  

 

Campania se adreseaza tuturor partenerilor Wilo Romania. 

  

In promotie participa toate produsele Wilo , mai putin cele care fac deja obiectul unei 

alte promotii Wilo desfasurate in aceeasi perioada.  

Pentru a beneficia de aceasta promotie este obligatorie completarea formularului din 

campanie si inregistrarea acestuia la departamentul de service.  

Premiile acestei campanii se vor acorda la final în funcție de valoarea sumelor cumulate 

prin achiziționarea pompelor pe toată durata campaniei.  

Astfel, la finalul campaniei fiecare partener poate opta pentru premiul dorit si are 

libertatea de a alege din premiile puse la dispozitie de compania Wilo Romania.  

 

De exemplu: daca o companie a inregistrat achizitii in valoare de 40.000 mii eur, aceasta 

poate opta fie pentru 2 seturi de echipamente de lucru Wilo adica 2 premii pentru 

palierul de 20.000 eur, fie pentru un set de scule Wilo pentru palierul de 40.000 eur.  

 

Premiile nu se pot schimba in bani iar valoarea acestora este urmatoarea:  

 

- Premiul pentru palierul de 20.000 eur reprezinta echipament de lucru Wilo si este 

alcatuit din : tricou *2 bucati, salopetă * 2 bucati , jachetă de lucru * 1 bucata, valoare 

per premiu 500 euro + tva.  

- Premiul pentru palierul de 40.000 eur reprezinta set scule Wilo si este alcatuit din kit 

scule pentru reparatii, original Wilo, valoare per premiu 1000 euro + tva.  

- Premiul pentru palierul de 60.000 eur reprezinta o vizita la noul centru Wilo Park din 

Dortmund si cuprinde transport si acomodare, valoare per premiu 2000 eur + tva.  

 

 

Daca aveti intrebari, va raspundem cu placere!  

 

Mult success!  

Echipa Wilo Romania 


