ComfortGarantie

ATAG COMFORTGARANTIE, TOT 15 JAAR PROFITEREN VAN EXTRA GARANTIE

ZEKERHEID & BETROUWBAARHEID

ATAG COMFORTGARANTIE
ALLEEN BIJ DÉ ATAG SPECIALIST – DE ATAG SELECTDEALER –
PROFITEREN VAN EXTRA GARANTIE!

Met de extra garantie profiteer je optimaal van het hoogste comfort. Zonder verrast te
worden door onverwachte uitgaven. Met ATAG ComfortGarantie weet je precies waar je
aan toe bent.
DE ZEKERHEDEN VAN EEN ATAG CV-KETEL
Altijd 5 jaar garantie op onderdelen en 15 jaar
garantie* op de warmtewisselaar.
Kwaliteit, betrouwbaarheid en zuinigheid. De
belangrijkste zekerheden van een ATAG cv-ketel.
Hierbij hoort ook de beste garantie. Exclusief via
de ATAG SelectDealer standaard profiteren van 15
jaar garantie op het hart van de cv-ketel, de RVS

5 jaar
Garantie

ACG
10 jaar

ACG
15 jaar

ATAG E

Gratis

€ 254,-

€ 356,-

ATAG i

Gratis

€ 254,-

€ 356,-

ATAG Q

Gratis

€ 280,-

€ 381,-

cv-ketel type

warmtewisselaar en altijd 5 jaar garantie op onderdelen (voor de E, i- en Q-serie).
De zekerheden van verlengde garantie
Liever 10 of 15 jaar garantie op onderdelen? Geen
onverwachte uitgaven en vooraf weten waar je aan
toe bent? Dat is mogelijk met ATAG ComfortGarantie. Een vorm van verlengde garantie, die wordt
afgesloten bij de ATAG SelectDealer en geldt voor
onderdelen van de ATAG cv-ketel.


* Voor de jaren 11 - 15 gelt een kortingsregeling op een nieuwe wisselaar.

Prijzen zijn inclusief 21% BTW.

* Voorwaarden:
De ATAG ComfortGarantie dient binnen 1 jaar na installatie van een ATAG cv-ketel afgesloten te worden via de ATAG
SelectDealer en is geldig voor alle ATAG cv-ketels m.u.v. de ATAG A-Serie. De algemene garantievoorwaarden van ATAG
Verwarming Nederland BV zijn van toepassing. Onder de dekking vallen alle onderdelen binnen de mantel van de cvketel met uitzondering van de volgende gebruiksartikelen: Vervangbare pakkingen, afdichtingen, glaszekeringen, o-ringen,
ontsteking- en ionisatie-elektroden. Daarnaast vallen arbeidsloon en voorrijkosten ook niet onder de ATAG ComfortGarantie.
Bij tussentijdse opzegging van het ACG-contract vindt géén restitutie van de betaalde contractgelden plaats.
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