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Програма лояльності V+

Для кого?

Програма розрахована на всіх, 
хто займається професійною 
інсталяцією обладнання 
Viessmann.

Відтепер, просто займаючись 
своєю роботою, Ви будете 
додатково отримувати за це 
грошові кошти на власний 
рахунок, а також бонусні бали, які 
зможете обмінювати на цінні 
винагороди!

На власному досвіді Ви 
переконаєтеся, що інсталювати 
обладнання Viessmann не тільки 
просто, але ще й дуже вигідно!
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Як це працює?

Участь у Програмі лояльності V+ 

не потребує від вас значних 

зусиль. Все, що Вам необхідно, -

це виконувати 3 легкі кроки:

� Реєструйте у власному 

особовому кабінеті Сервісного 

порталу змонтоване Вами 

обладнання Viessmann та 

отримуйте за це бонусні бали.

� Кожні 2 тижні отримуйте на 

власний рахунок грошові 

кошти, еквівалентні набраним 

за вказаний період бонусним 

балам.

� Обмінюйте накопичені бонусні 

бали на різноманітні 

винагороди.
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Оновлений Сервісний Портал 
Viessmann

� МОБІЛЬНІСТЬ
Новий Сервісний Портал має вигляд та 
зручність мобільного додатку.

� ЗРУЧНІСТЬ
Реєстрація монтажів, пусків, сервісів та 
ремонтів – все на одному сайті.

� ДАШБОРД
Відтепер є можливість бачити свою 
статистику та стежити за розвитком співпраці
з Viessmann.

� АКАДЕМІЯ
Як і раніше на сервісному порталі буде 
можливість зареєструватись на навчання, та 
набути нових знань із новин та статтей, 
створених фахівцями Viessmann. 

� НОВИНКА – ми повертаємо календарі
навчань

� ІСТОРІЯ ОБЛАДНАННЯ
Кожен котел має власну історію. Відтепер є 
можливість відслідкувати повну історію робіт, 
виконаних та конкретному котлі.

https://serviceportal.viessmann.ua/
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Реєстрація на Сервісному 

порталі

Участь у Програмі лояльності V+ 

в першу чергу Вам необхідно 

створити власний профіль на 

Сервісному порталі Viessmann.

Під час реєстрації Вам необхідно 

заповнити свої контактні дані, 

обрати сферу своєї діяльності, а 

також уважно ознайомитися з 

Правилами програми лояльності 

та супутніми договорами.
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Підписання супутніх 
документів

Погодженням Вашої участі у 
програмі лояльності є 
підписання карток приєднання 
(для ФОП ІІІ категорії) до 
супутніх публічних договорів.

Знайти необхідний пакет 
документів Ви можете в розділі 
Налаштування вашого профілю.

Підписаний пакет документів 
необхідно надати 
регіональному торгівельному 
представнику ТОВ «ВІССМАНН» 
або надіслати за адресою:

ТОВ «ВІССМАНН»

вул. В.Чайки 16

с.Чайки

Києво-Святошинський р-н

Київська обл.

08130
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Статус інсталятора

В залежності від своєї активності 

кожний учасник програми 

лояльності V+ отримує певний 

статус інсталятора. Він впливає 

не тільки на кількість бонусних 

балів, які нараховуються за 

реєстрацію змонтованого 

обладнання, але й на список 

доступних учаснику винагород.

При реєстрації на Сервісному 

порталі Viessmann кожний 

учасник автоматично отримує 

статус інсталятора VitoBronze.
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Реєстрація нового 
обладнання

Для отримання бонусних балів в 
особистому кабінеті необхідно 
реєструвати змонтоване Вами 
обладнання Viessmann.

Перелік обладнання, за 
реєстрацію якого 
нараховуються бонусні бали, 
наведено в Правилах програми 
лояльності V+.

При складанні форми запиту  
обов’язково прикріпляйте фото 
вірно заповнених відривних 
талонів сервісної книжки або 
гарантійних талонів.

Після підтвердження форми 
запиту модератором на Ваш 
особистий рахунок будуть 
нараховані бонусні бали 
відповідно Вашого статусу 
інсталятора.
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Грошова компенсація

В разі Вашої участі у програмі 

лояльності V+ в якості ФОП ІІІ 

категорії кожні 2 тижні Ви будете 

отримувати грошові кошти, 

еквівалентні бонусним балам, які 

Ви отримали за вказаний період.

У разі участі в якості монтажної 

організації– 1 раз на місяць.

Нарахування коштів можливе на 

банківський рахунок або на 

дебетну картку, вказану Вами в 

пакеті документів  приєднання до 

програми лояльності.
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Отримання винагород

Здобуті бонусні бали за 

допомогою онлайн-каталогу 

обмінюйте на цінні та оригінальні 

винагороди або використовуйте 

для підвищення свого статусу 

інсталятора.

Після створення запиту 

модератор зв’яжеться з Вами та 

узгодить всі деталі щодо 

отримання бажаних винагород.

Інформація щодо усіх Ваших 

винагород міститься на сторінці 

Мої винагороди.
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