Vaillant zavádza vlastný on-line predaj kotlov
Značka Vaillant spustila predaj kotlov cez internet. Cez on-line nákup na web
stránke www.vaillant.sk si možno rýchlo, jednoducho a bezpečne objednať
kvalitnú zostavu kondenzačného kotla so zásobníkom teplej vody. Vybraná
dodávateľská firma osloví zákazníka už do 48 hodín a dohodne s ním termín
prednostnej montáže. Kupujúci získa navyše uvedenie kotla do prevádzky
úplne zadarmo.
„On-line nákup je v súčasnosti vyhľadávaným spôsobom objednávania tovarov
a služieb. Značka Vaillant kráča s dobou, preto vychádza v ústrety zákazníkom, ktorí
nákup cez internet preferujú. Z pohodlia vlastného domova si môžu objednať zostavy
závesného kondenzačného kotla ecoTEC plus so zásobníkom teplej vody vrátane
celého prepojovacieho príslušenstva. Výhodou on-line nákupu nie je len atraktívna
cena zostavy, ale aj ďalšie výhody, ktoré zákazníkovi neponúka žiadny e-shop,“
zdôrazňuje Jarmila Klátilová, marketingová manažérka Vaillant Group Slovakia, s. r.
o. Na web stránke www.vaillant.sk stačí vyplniť objednávkový formulár a vybrať si
vhodného dodávateľa zo svojho mesta či blízkeho okolia. Vaillant v rámci nákupu cez
internet spolupracuje s viac ako 70 firmami z celého Slovenska. Odborne vyškolená
dodávateľská firma dodá zákazníkovi kompletnú službu, v rámci ktorej preverí
vhodnosť výberu vykurovacieho zariadenia a zároveň odporučí prepojovacie
príslušenstvo. Zákazník sa tak vyhne problémom so správnou voľbou zariadenia, čo
sa pri predaji cez internet bežne stáva. Objednávka je záväzná až po obojstrannom
odsúhlasení s vybranou dodávateľskou spoločnosťou.
Oslovenie zákazníka už do 48 hodín
V prospech využitia on-line nákupu kotlov cez web stránku značky Vaillant
hovorí predovšetkým rýchlosť vybavenia objednávky. Zástupca vybranej
dodávateľskej firmy osloví zákazníka do 48 hodín, a dohodne spôsob a termín
prednostnej montáže. Na rozdiel od iných e-shopov, on-line nákup Vaillant zaručuje
nakupovanie produktov prostredníctvom kvalifikovaných predajcov. Cez on-line
nákup Vaillant si zákazník môže vybrať akúkoľvek zostavu za jednotnú zvýhodnenú
cenu 1 999 € s DPH a ako bonus k nej dostane ekvitermický izbový regulátor
calorMATIC 470 a uvedenie kotla do prevádzky úplne zadarmo, profesionálny prístup
a odborné poradenstvo je samozrejmosťou.
Vaillant fandí hokeju
Pri príležitosti nadchádzajúcich majstrovstiev sveta v hokeji ponúka Vaillant
pre všetkých fanúšikov slovenskej hokejovej reprezentácie zaujímavú zľavu. Stačí,
ak si v termíne od 20. apríla do 20. mája 2012 cez www.vaillant.sk zákazník objedná
a zakúpi akúkoľvek zostavu kondenzačného kotla ecoTEC plus so zásobníkom teplej
vody za zvýhodnenú on-line cenu. Potom už len stačí fandiť našim hokejistom. Za
každý gól Slovákov na tohtoročnom svetovom šampionáte totiž kupujúci dostane
dodatočnú zľavu 10 €. Po skončení majstrovstiev sveta si ju môže uplatniť priamo u
svojho vybraného dodávateľa. „Ak si zákazník navyše do 3. mája úspešne tipne
tohtoročného víťaza hokejového šampionátu, dostane ako darček hokejový dres
s vlastnoručným podpisom známeho slovenského hokejistu Žigmunda Pálffyho,“
uzatvára Jarmila Klátilová.

