
Z programem  
Spokojna Głowa
zapomnisz o ogrzewaniu!

Promocyjny pakiet osprzętu umoż-
liwia także użytkownikowi zdalny 
dostęp do instalacji grzewczej.

Korzyści posiadania pompy ciepła  
z programem Spokojna Głowa:

  Uruchomienie urządzenia przez serwis firmy Viessmann

  Osobisty konsultant 24h

  Zdalny monitoring przez pracownika firmy Viessmann

  Dodatkowy, bezpłatny moduł zdalnego sterowania

  Opieka w całym okresie gwarancji

Nowość!  
W cenie pompy dostajesz program Spokojna Głowa



Akcja promocyjna trwa od 01.06 
do 30.09.2016 r. Urządzenia objęte 
programem Spokojna Głowa 
to wszystkie pompy ciepła z ofer-
ty firmy Viessmann (powietrzne 
i gruntowe)

Zalety przystąpienia do Programu Spokoj-
na Głowa:
  Uruchomienie urządzenia – gratis!
  2 lata gwarancji na nadzór i ochronę 

pracy urządzenia przez służby techniczne, 
24 godziny na dobę niezależnie od miejsca 
Twojego pobytu

  otrzymanie urządzenia do zdalnego moni-
torowania (Vitocom 100 LAN ) o wartości 
1200 PLN za 1 PLN, które zamontujemy 
w Twojej pompie ciepła, 

  możliwość podglądu bądź dokonywa-
nia zmian parametrów pracy urządzenia 
– a wszystko to w Twoim telefonie dzięki 
bardzo intuicyjnej i prostej aplikacji Vitotrol 
App.

Dajemy Ci komfort i poczucie bezpieczeń-
stwa!
W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do 
Twojej dyspozycji – tel.: 801 0 801 24

Wymagania dotyczące  
wyposażenia kotłowni: 

  miejsce do montażu produktu Vitocom 
100 LAN

  doprowadzenie przewodu LAN do miejsca 
montażu urządzenia, w miejscu montażu 
powinna być możliwość udostępnienia 
łącza internetowego

  montaż pompy ciepła zgodnie z wytycznymi 
firmy Viessmann

Już dziś skorzystaj z programu 
Spokojna Głowa:

  wypełnij formularz kontaktowy
  skontaktuje się z Tobą doradca firmy Vies-

smann
  przygotuje kompleksową ofertę dopasowa-

ną do Twoich potrzeb
  montażu i uruchomienia urządzenia dokona-

ją najlepsi Partnerzy firmy Viessmann

Zapomnij o ogrzewaniu! 
Z programem Spokojna Głowa zyskujesz ochronę przez 
24 godziny na dobę niezależnie od miejsca Twojego pobytu

PL   06/2016 
Zmiany zastrzeżone

Viessmann sp. z o.o. 
53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 65
tel. 71/ 36 07 100,  
Infolinia: 801 0801 24 
www.viessmann.pl

Dowiedz się więcej na specjalnej 
stronie internetowej:
www.viessmann.pl/spokojnaglowa 
lub pod numerem infolinii:
tel. 801 0 801 24 

5   Internet i serwer Vitodata
6   Router DSL
7   Vitocom 100 (typ LAN1)
8   pompa ciepła
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1   Vitotrol App
2   iPod Touch
3   smartfon (iOS lub Android)
4   tablet (iOS lub Android

Dzięki modułowi komunikacyjnemu Vitocom 100 LAN1 wyposażamy Państwa kotłownię w możliwość zdal-

nego sterowania parametrami systemu grzewczego oraz mozliwość nadzoru i ochronę pracy urządzenia przez 

służby techniczne firmy Viessmann.

Schemat instalacji modułu 

Vitocom 100 LAN

Moduł komunikacyjny 

Vitocom 100 (typ LAN1)


