
5, 10 of 15 jaar winnen op onderdelen
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Winnen op onderdelen 5 jaar 
Garantie

ACG 
10 jaar

ACG 
15 jaar

ATAG CV-ketels E-serie Gratis € 250,- € 350,-

ATAG CV-ketel Q-serie Gratis € 275,- € 375,-

ATAG Verwarming Nederland BV 

Postbus105  7130 AC Lichtenvoorde T: 0544 - 391777 

E: info@atagverwarming.com www.atagverwarming.nl

Zuiniger worden ze niet gemaakt

De Zekerheid van een ATAG CV-ketel

Met een ATAG CV-ketel kiest u voor de beste kwaliteit, 

betrouwbaarheid en de zuinigste CV-ketel. Bij een toppro-

duct hoort ook een topgarantie. Het is dan ook niet voor 

niets dat u via de ATAG SelectDealer standaard profi teert 

van 15 jaar garantie op de RVS wisselaar, het hart van de 

CV-ketel, en 5 jaar garantie op onderdelen. 

De Zekerheid van verlengde garantie

Wilt u liever 10 of 15 jaar lang garantie op onderdelen? 

Profi teren van maximaal comfort zonder geconfronteerd 

te worden met onverwachte uitgaven?  Vooraf precies 

weten waar u aan toe bent? Dat is mogelijk met ATAG 

ComfortGarantie. Een vorm van verlengde onderdelen-

garantie die u kunt afsluiten op uw ATAG CV-ketel*. 

Dat is pas zekerheid!

Uiterst aantrekkelijk 

Tegen een eenmalige betaling van 250 euro profi teert u  

10 jaar lang van garantie op onderdelen. Dat is slechts 25 

euro per jaar! En voor maar 100 euro meer komt u maar 

liefst 15 jaar lang niet voor verrassingen te staan. Zo weet 

u precies waar u aan toe bent. Een ATAG ComfortGarantie 

contract sluit u af bij de ATAG SelectDealer. 5,10 of 15 jaar 
winnen op onderdelen

ATAG ComfortGarantie

Uw ATAG adviseur:
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* Voorwaarden:

 De ATAG ComfortGarantie dient binnen 1 jaar na installatie van een ATAG CV-ketel afgesloten te worden via de ATAG SelectDealer. ATAG ComfortGarantie is geldig voor alle ATAG CV-ketels m.u.v. de 

ATAG A-serie. De algemene garantievoorwaarden van ATAG Verwarming zijn van toepassing.  Onder de dekking van de ATAG ComfortGarantie vallen alle onderdelen binnen de mantel van de CV-ketel. 

Niet onder garantie vallen arbeidsloon, voorrijkosten en verbruiksartikelen; vervangbare pakkingen en afdichtingen, glaszekeringen, o-ringen en ontsteking- en ionisatie-elektroden. 

 Bij verhuizing is het ATAG ComfortGarantie contract kosteloos overdraagbaar. U dient dit schriftelijk bij uw ATAG SelectDealer kenbaar te maken. 

 Bij tussentijdse opzegging van het ACG-contract vindt géén restitutie van het betaalde contractgeld plaats. U kunt de garantievoorwaarden opvragen bij ATAG Verwarming Nederland bv.

Prijzen zijn inclusief. BTW.

Budgetketel.nl


