
INSTALATOR 2020

Intră în TOP 5 instalatori 
Purmo Expert 2020 și câștigă 
o trusă manuală de scule!   
Sute de alte premii te așteaptă! 

Alege sistemele de încălzire 
de la Purmo și vei fi răsplătit 
cu numeroase premii!

15 august - 
15 noiembrie 2020

Exclusiv pentru instalatori



15 AUGUST - 15 NOIEMBRIE 2020

NENUMĂRATE PREMII CU 
SISTEMELE DE ÎNCĂLZIRE PURMO!

Achiziționează în perioada 15 august - 15 noiembrie 2020 sisteme de 
încălzire PURMO și ești răsplătit cu premii speciale! 
Mai multe sisteme, mai multe puncte, mai multe premii!

*Imaginile de mai sus sunt cu titlu informativ şi nu reprezintă o obligație contractuală,  produsele livrate efectiv putând prezenta anumite diferențe față de aceste imagini.
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Companie: Telefon mobil:                                                                                   

Localitate:                                                                                      

e-mail:                                                            
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DISTRIBUITOARE
40 puncte 

TALON  DE  PARTICIPARE  2020
Nume și prenume: 
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*   produsele alese pe o anumită mărime sunt distribuite în ordinea primirii taloanelor şi în limita stocurilor disponibile
 **   această campanie nu se adresează persoanelor fizice și lucrătorilor din punctele de vânzare Purmo (distribuție, redistribuție/depozit, magazin)

Datele furnizate de către participanți sunt colectate și prelucrate exclusiv în scopul campaniei ”Purmo Expert Instalator 2020”, 
în baza consimțământului participanților exprimat prin completarea Talonului de Participare, și nu vor fi distribuite către terți.
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1.  Organizatorul campaniei „Purmo Expert Instalator 
2020” este firma Purmo Group România SRL.

2.  Obiectul campaniei îl reprezintă gama de radiatoare 
din oţel PURMO, respectiv gamele Compact, Ventil 
C o m p a c t ,  S a n t o r i n i ,  Ve r t i c a l ,  P l a n / R a m o , 
radiatoarele decorative (Tinos/Paros, Kos/Faro, 
radiatoarele decorative de baie: Kea, Ratea, Imia, 
Mauritius, Java, Muna, Elato, Apolima, Apia, Leros M, 
Evia), conductele PexPenta, conductele SD4+ 10 bari 
(inclusiv preizolate sau corugate), precum și grupul 
de amestec cu pompă, distribuitoarele/colectoarele, 
placa Rolljet și placa cu nuturi UNI pentru încălzire 
prin pardoseală, termostatele TempCo Digital, 
TempCo Digital E3 RF web și TempCo Central, capul 
termostatic E3 RF web, controlerul Touch E3 RF web, 
modulele Master 6M 230V și Master 6M E3 RF web și 
actuatorul termoelectric.

3.  A c e a s t ă  c a m p a n i e  s e  a d re s e a z ă  exc l u s i v 
instalatorilor care montează radiatoare și sisteme de 
încălzire prin pardoseală PURMO. 

4.  Durata campaniei este 15 august - 15 noiembrie 2020. 

5.  Pe durata acestei campanii fiecare radiator, sistem sau 
produs PURMO montat valorează un anumit număr 

de puncte, respectiv: gama Compact - 3 puncte, gama 
Ventil Compact - 5 puncte, gama Santorini - 5 puncte, 
gama Vertical - 12 puncte, gama Plan/ Ramo - 25 
puncte, radiatoarele Purmo decorative (Tinos/Paros, 
Kos/Faro, radiatoarele decorative de baie: Kea, Ratea, 
Imia, Mauritius, Java, Muna, Elato, Apolima, Apia, 
Leros M, Evia) - 25 puncte. Totodată, conductele 
PexPenta valorează: 2 puncte - un colac de 120 m, 4 
puncte - un colac de 240 m și 10 puncte - un colac de 
600 m, conductele SD4+ 10 bari valorează: 6 puncte - 
colac de 50 m, 12 puncte - colac de 100 m și 30 puncte 
- colac de 600 m, în timp ce un grup de amestec cu 
pompă valorează 15 puncte, un distribuitor/colector - 
8 puncte, iar o rolă de placă Rolljet pentru încălzire 
prin pardoseală valorează 3 puncte. O cutie cu plăci cu 
nuturi UNI valorează 5 puncte, termostatul TempCo 
Digital - 2 puncte, termostatul TempCo Digital E3 RF 
web - 4 puncte, termostatul TempCo Central - 4 
puncte, un cap termostatic E3 RF web - 4 puncte,  
modulul Master 6M 230V - 6 puncte, modulul Master 
6M E3 RF web - 10 puncte, controlerul Touch E3 RF 
web - 15 puncte, iar actuatorul termoelectric - 1 punct. 

6.  Colectează etichetele radiatoarelor, conductelor, 
produselor și sistemelor de încălzire PURMO, incluse 
în campanie, completează talonul campaniei și alege 
premiul dorit!

7.  Premiile oferite în cadrul acestei campanii sunt: vestă 
softshell - oferită pentru 120 puncte; polar - pentru 
150 de puncte; pantalon cu pieptar - la 175 puncte; 
geantă rucsac - 110 puncte; cheie inelară pentru 
distribuitoare - 40 de puncte; geantă de scule - 130 
puncte; tricou + şapcă - la acumularea a 60 de 
puncte; unealtă multifuncțională - 80 puncte; cheie 
în trepte pentru radiatoare - 65 puncte; derulator 
conductă - 800 puncte şi Tacker 3D - 320 puncte. De 
asemenea, primii 5 instalatori, care acumulează cele 
mai multe puncte pe toată durata campaniei, vor 
câștiga o trusă manuală de scule pentru montarea 
conductelor în sisteme de încălzire.  

8.  Condiția de participare la campanie este completarea 
integrală și trimiterea talonului de participare, 

împreună cu fluturașii de pe etichetele produselor, 
către organizatorul campaniei.

9.  Partea dreaptă a fiecărei etichete din ambalajul 
radiatoarelor, conductelor și produselor PURMO 
pentru sisteme de încălzire este detașabilă. Adună 
acești fluturași și completează talonul de participare, 
pune-le pe toate într-un plic și trimite-le prin curier la 
adresa: Purmo Group România SRL, București 
031253, str. Brândușelor nr. 3A, corp 1, etaj 1, sector 3, 
sau înmânează-le reprezentanților PURMO. 

10.  Instalatorii pot trimite taloanele de participare la 
acumularea punctelor pentru fiecare premiu în parte 
sau pentru mai multe premii, conform punctajului și 
grilei de premii. 

11.  Data limită la care puteți expedia prin curier taloanele 
de participare împreună cu fluturașii este 30.11.2020.

12.  Locul și data înmânării premiilor vor fi comunicate în 
luna decembrie 2020.

13.  Nu se iau în calcul taloanele de participare care nu 
sunt completate integral și care nu sunt însoțite de 
fluturașii care fac dovada montării radiatoarelor,  
conductelor și  sistemelor de încălzire prin 
pardoseală. 

14.  Această campanie nu se adresează lucrătorilor din 
punctele de vânzare PURMO (distribuție, redistribuție 
sau depozit, magazin), ci doar instalatorilor. Această 
campanie nu se adresează persoanelor fizice. 

15.  Atenție! Aveți grijă ca, la cumpărare, radiatoarele, 
conductele PURMO și sistemele de încălzire prin 
pardoseală să fie perfect ambalate și cu etichetele 
întregi!

Purmo Group România SRL  garantează tuturor 
participanților respectarea legislației în vigoare privind 
protecția datelor cu caracter personal (GDPR). Datele 
furnizate de către participanți sunt colectate și prelucrate 
exclusiv în scopul campaniei ”Purmo Expert Instalator 
2020”, în baza consimțământului participanților exprimat 
prin completarea Talonului de Participare, și nu vor fi 
distribuite către terți. 

REGULAMENT:

Acest talon este valid dacă este completat integral!
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