
Ефективно, икономично, устойчиво
Сервизна кампания - за всички партньори на Wilo България
Проактивното оптимизиране на помпите и помпените системи е един от най-добрите 
начини за пестене на енергия и разходи, докато същевременно се възползвате от модерната 
технология. По този начин значително се намаляват рисковете от повреда на системата и 
разходите за поддръжка. 
С интелигентните, надеждни и устойчиви помпи и помпени решения Wilo
можете да намалите оперативните разходи с до 80%. Инвестирайте интелигентно и проактивно. 
Заменете съществуващите помпи с нашите решения за енергийна ефективност.

Сервизният отдел на Wilo България подготви нова промоционална кампания за Вас!
Сменете всички стари, класически съоръжения и помпи от всяка марка, използвани за ОВК инсталациите, 
повишаване на налягането, дренаж и канализация, с високо енергийни и ефективни  Wilo продукти и можете да 
спечелите супер награди!

Период на кампанията: 15.07 - 31.10.2022
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Puma работни дрехи
(тениска, гащеризон, работно яке)
за натрупани продажби в размер 

на 15 000 лева

Посещение на Wilo Парк в Дортмунд и 
стадион Сигнал Идуна Парк
за натрупани продажби в размер 

на 60 000 лева

Wilo комплект инструменти 
за натрупани продажби в размер 

на 30 000 лева

Как работи?
Изберете решение, което отговаря на 
Вашите нужди

1.

Попълнете формуляра, тук по-долу и регистрирайте 
поръчката в Сервизния отдел на Wilo: service.bg@wilo.com2.

Наградите ще бъдат раздадени в края на кампанията, в зависимост 
от стойността на натрупаните поръчки на помпи през периода.3.

Формуляр за поръчка
Име на фирма : 

Адрес :

Лице за контакт : Телефон :

3.

4.

2.

1.

          Имейл:

Подпис:

5. Дата:
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