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instalator 2012

RADIATOARE DE JOASÃ TEMPERATURÃ

Rettig SRL 
Consultanþã Comercialã ºi Tehnicã
031257 Bucureºti, str. Brânduºelor nr. 66, et. 2
Tel: 021.326.41.08; Fax: 021.326.41.09
purmo@purmo.ro

Sediul social ºi depozit
407310 Localitatea Gilãu, Ferma 8, Hala 17- 18,
Judeþul Cluj
Tel: 0264-406 771; Fax: 0264-406 770
office@rettigicc.ro



  1. Organizatorul concursului ”Purmo   6. Alege-þi cadoul pe care vrei sã þi-l faci ºi 10. Data limitã în care puteþi expedia prin 
Expert” este firma Rettig SRL. colecteazã etichetele radiatoarelor PURMO poºtã taloanele de participare împreunã 

pe care le montezi! cu fluturaºii este data de 30. 11. 2012.  2. Obiectul concursului îl reprezintã gama 
de radiatoare din oþel PURMO.   7. Condiþia de a participa la concurs este 11. Locul ºi data înmânãrii cadourilor vor fi 

completarea, semnarea ºi trimiterea  talo- comunicate în cursul lunii noiembrie.  3. Aceastã promoþie se adreseazã 
nului de participare împreunã cu fluturaºii instalatorilor  care monteazã 12. Nu se iau în calcul taloanele de 
cãtre organizatorul concursului.radiatoarele PURMO. participare care nu sunt însoþite de 

  8. Partea dreaptã a fiecãrei etichete a radia- fluturaºii care fac dovada montãrii   4. Durata promoþiei este de 5 luni, începe în 
toarelor Purmo din ambalaj este detaºabilã. radiatoarelor. Fluturaºii, adicã punctele 15 iunie 2012 ºi se încheie în 15 noiembrie 
Adunã aceºti fluturaºi ºi completeazã Purmo, nu sunt transferabile.2012.
talonul de participare, pune-le pe toate într- 13. Aceastã promoþie nu se adreseazã   5. Pe durata acestei promoþii fiecare un plic ºi trimite-le prin poºtã la adresa: lucrãtorilor din punctele de vânzare radiator Purmo montat valoreazã Bucureºti 031257, str. Brânduºelor nr. 66, et.2, Purmo (distribuþie, redistribuþie sau puncte, respectiv: Purmo Compact - 4 ap.2, sc. 3 sau înmâneazã-le reprezentanþilor depozit, magazin) ci doar instalatorilor. puncte, Purmo Ventil Compact - 5 Purmo. Aceastã promoþie nu se adreseazã puncte, Santorini - 5 puncte, Purmo 

  9. Instalatorii pot trimite taloanele de participare persoanelor fizice.Vertical - 12 puncte, Purmo Plan/Ramo - 
la acumularea punctelor pentru fiecare premiu 8 puncte, Radiatoare Decorative - 25 14. Atenþie! Aveþi grijã ca la cumpãrare 
în parte sau pentru mai multe premii, conform puncte. Pentru punctele adunate radiatoarele sã fie perfect ambalate ºi cu 
punctajului ºi grilei de premii.PURMO te premiazã cu cadouri. etichetele întregi!

REGULAMENT:
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Gama Compact Gama Ventil Compact

Gama Santorini Gama Vertical

Gama Plan Compact Radiatoare decorative
(Tinos/Paros, Kos/Faro)
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Anul aceasta, radiatoarele PURMO îþi aduc nenumãrate premii! 
Achiziþioneazã în perioada 15 iunie – 15 noiembrie 2012 radiatoare PURMO, 
colecteazã etichetele acestora, adunã cât mai multe puncte ºi primeºti cu 
siguranþã premiul corespunzãtor!

Mai multe radiatoare, mai multe puncte, mai multe premii!
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Nume prenume: Companie: 

Telefon mobil:                                                                                 Telefon fix/fax:                                  

Adresa:
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PARTICIPARE

TALO
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E 

PARTICIPARE

Localitatea:                                                                                      e-mail:                                                            

Cadoul 
revendicat:

SALOPETÃ 50 POLAR
52
54

* aceastã promoþie nu se adreseazã persoanelor fizice

VESTÃ M
L
XL

10 MOTIVE PENTRU A ALEGE
RADIATOARELE DE JOASÃ TEMPERATURÃ
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

 se adapteazã rapid la schimbãrile de temperaturã
 oferã confort personalizat în fiecare încãpere
 radiatoarele bine plasate previn pierderile termice prin ferestre
 reacþie rapidã la aportul de cãldurã în încãperi 

   (oameni, aparate electrice)
 pierderi minime de energie termicã în comparaþie cu 

   alte emiþãtoare de încãlzire
 potrivite pentru surse de energie regenerabilã
 practic, nu necesitã întreþinere
 un ciclu de viaþã de câteva decenii
 radiatoarele sunt 100% reciclabile
 economisesc pânã la 15% din costurile energetice

Mai eficient la 
temperaturi joase

Adaptat pentru
orice temperaturã

Costuri reduse 
de energie

Confort sporit

Compatibil cu încãlzirea 
prin pardosealã

Control îmbunãtãþit 
al climatului interior

Ideal pentru surse 
de energie regenerabilã

100% reciclabil

Condiþii sãnãtoase 
de viaþã
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Nr. de puncte acumulate:


