ATAG
HAALT HET MAXIMUM
AAN WARMTE UIT UW
KOSTBARE ENERGIE

U haalt het meeste uit de samenwerking
De laatste jaren is de energiekost voor iedereen aanzienlijk gestegen.
Daarom ontwikkelde ATAG de zuinigste CV-ketels en accessoires die dankzij
innovatieve technologieën met voorsprong het meeste warmte halen uit elke kubieke
meter gas. Zo krijgt u altijd meer warmte voor uw geld.

Uw comfortgarantie

Met een ATAG CV-ketel kiest u zowel voor de zuinigste optie als voor kwaliteit.
Om deze te waarborgen biedt ATAG 15 jaar garantie op de inox warmtewisselaar
en 2 of 5 jaar garantie op onderdelen.
De 2 of 5 jaar garantie op onderdelen kan ook uitgebreid worden tot 12 of 15 jaar.
Zo kan u maximaal genieten van onze zuinigste CV-ketels.
De ATAG Comfort-garantie sluit u af bij uw ATAG Select Dealer.

Zuinigheidscontract
B E W E ZE N B E T R OUW BAAR H E ID
Bij ATAG kan u ook een ‘zuinigheidscontract’
afsluiten. In dat geval komt een Select Dealer
of een ATAG technieker jaarlijks of om de 2 jaar
– al naargelang van uw installatie en wensen –
het onderhoud uitvoeren aan uw ketel.
Dit gebeurt volgens de ATAG-normen en met
ATAG-onderdelen om ervoor te zorgen dat uw
ketel ook na vele jaren nog optimaal zuinig is.

Select Dealers

Training: Een door ATAG opgeleide expert
biedt u niet alleen een efficiënte, snelle en
vlekkeloze service, maar ook exclusieve
voordelen en garanties.
Toewijding: Onze Select Dealers werken
hoofdzakelijk met ATAG. Daardoor
kennen zij alle oplossingen en kan u erop
vertrouwen dat uw CV-ketel geplaatst wordt
volgens de regels van de kunst.
300 in België: In heel België staan er wel
300 Select Dealers voor u klaar met de
beste service.

CV-ketel

2 jaar garantie

5 jaar garantie

10 jaar extra ACG

P-Serie

gratis

n.v.t.

betalend

i Zone-Serie, QR-Serie (solo)

gratis

gratis

betalend

QR-Serie (combi), QCCR & QR-Solar

gratis

gratis

betalend

XL

gratis

gratis

n.v.t.

UW SELECT DEALER

ATAG CONTACT
03 641 64 40
info@atagverwarming.be
www.atagverwarming.be

