Pentru un partener competent.

Vaillant Excellence Partner

Felicitări pentru că
aţi devenit membru VEP
Familiarizaţi-vă cu VEP chiar acum. Vaillant preţuieşte relaţiile
apropiate cu partenerii săi. De aceea, acest program de loialitate este avantajos pentru toţi participanţii. Cu ajutorul acestui
program veţi putea profita de o relaţie mai strânsă cu Vaillant.
Vă vom sprijini şi ajuta să vă dezvoltaţi activitatea. Şi nu uitaţi
că vă oferim de asemenea recompense! Alegeţi dintr-o gamă
largă de bonusuri, atât pentru dumneavoastră personal, cât şi
pentru prieteni sau familie.

Vaillant Excellence Partner

Câştigaţi recompense cu
Vaillant Excellence Partner.
Extindeţi-vă afacerea cu beneficiile VEP.
Ca membru al programului Vaillant Excellence Partner, veţi
avea numeroase oportunităţi de a vă dezvolta afacerea şi
culege beneficii.
Colectaţi puncte pentru a vă spori soldul.
Colectarea de puncte este extrem de uşoară şi sunt mai multe
modalităţi prin care puteţi face acest lucru.
- cu aplicaţia noastră VEPScan direct de pe telefonul dvs. mobil;
- online în secţiunea de parteneri din cadrul site-ului nostru;
- prin completarea unui formular şi transmiterea acestuia prin
email.
Punctele colectate sunt valabile pentru o perioadă de până la
doi ani.

Puncte
VEP

Segment

Produs

puncte

180

Centrala murala cu
condensare

ecoTEC pro 23 kw

250
puncte

Centrala murala cu
condensare

ecoTEC plus 24 kw

240
puncte

Centrala murala cu
condensare

ecoTEC plus VU 306

350
puncte

Boiler monovalent

VIH S1 150

350
puncte

Centrala murala cu
condensare

VUI INT 306

420
puncte

Centrala de pardoseala cu condensare

VSC 266

700
puncte

Centrala murala cu
condensare

VU OE 806

1490
puncte

Centrala murala cu
condensare

ecoCRAFT VKK 2406

* Selecţie exemplificativă

Recompensele dvs.

Beneficiile dvs.
După colectarea punctelor, partenerii le pot răscumpăra pentru produsele dorite.

Recompensaţi-vă: răscumpăraţi punctele.
Tehnologie şi multimedia, pentru afaceri sau pentru casă şi
grădină, VEP include numeroase oferte speciale şi recompense din diferite categorii. De asemenea, există posibilitatea de

Beneficiile partenerilor:
Website (B2B - zona securizată)
Participarea la traininguri tehnice
e-Newsletters cu informaţii exclusive

a economisi bani şi achiziţiona produse Vaillant cu punctele
colectate.

Spre exemplu

15 ecoTEC plus 24kw =
Smartwatch Sony

Cum funcţionează:
Cu cât mai multe aparate instalate, cu atât mai multe puncte!
Sunt trei modalităţi de înregistrare şi colectare de puncte.
Fiecărui echipament instalat îi este alocat un cod de bare şi o
serie. Prin scanarea codului de bara punctele vor fi acordate
automat în cadrul contului de partner.

1 Utilizaţi aplicaţia VEPScan. Cu aplicaţia VEPScan, colectarea punctelor este uşoară şi rapidă. Pur şi simplu scanaţi
codul de bară, transmiteţi-l către Vaillant, iar punctele vor
fi alocate în contul dvs. de partener.

2 Utilizaţi formular online. Accesaţi secţiunea VEP a site-ului nostru şi folosiţi formularul. De asemenea, punctele se
vor aloca automat în contul dvs.

3 Ca alternativă, puteţi solicita formularul pe email, completa şi transmite înapoi în acelaşi fel. Punctele vor fi alocate
după procesarea datelor.

Cum vă putem ajuta?
Un parteneriat puternic este bazat pe comunicare. De aceea,
vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi.
Vă vom asista cu mare drag pentru orice neclarităţi aţi avea
în privinţa VEP sau orice alte aspecte aţi dori să discutăm.
Colegii noştri din echipa de vânzări, precum şi colegii noştri de
la Suport Clienţi vă stau la dispoziţie.
Email: cristina.mircescu@vaillant-group.com
Phone: +40 21 209 88 88 (L-V: 8.30 a.m. – 17.30 p.m.)
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