BATIBOUW ACTIES 2014
Stuur deze bon vóór 31/07/2014 samen met copie van uw aankoopfactuur terug naar :
Daikin Batibouw actie 2014 - c/o HighCo Data - B.P. /P.B. 05896 - 1733 ASSE.
Actie geldig voor alle bestellingen vanaf 20/02/2014 tem 30/06/2014
of zolang de voorraad strekt.
In te vullen door de klant : Vergeet uw aankoopfactuur niet mee te sturen!
О Dhr / О Mevr
NAAM en VOORNAAM* :

.....................................................................................................................................................

STRAAT en NR (+BUS)* :

.....................................................................................................................................................

POSTCODE en WOONPLAATS* : .....................................................................................................................................................
Email :

.....................................................................................................................................................

GSM / Tel.:

.....................................................................................................................................................

IBAN BANKREKENING* :

.....................................................................................................................................................

BIC code* :

.....................................................................................................................................................

(* verplichte velden)
In te vullen door de installateur (opgepast: alle velden verplicht in te vullen !)
Bevestigingsnummer van Daikin :

.............................................................................................

Datum : (terugsturen uiterlijk 31/07/2014 - postdatum geldt als bewijs)

.............................................................................................

Naam + Adres installateur:

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Voorwaarden

Bestelling aan Daikin dient te gebeuren tussen 20/02/2014 en 30/06/2014. Facturatie en levering aan de eindklant dienen te gebeuren VÓÓR 31/07/2014. Dit aanbod is
alleen geldig in België en G.H. Luxemburg. Deze actie is niet cumuleerbaar met andere kortingen en/of acties, aangeboden aan de installateur of eindkant. De korting is geldig
per aangekocht buitentoestel. Eén en dezelfde eindklant die meerdere multi’s of combinaties met Daikin Altherma aankoopt kan de korting krijgen voor elk aangekocht toestel dat
deel uit maakt van de ‘Batibouw actie 2014’. Voor de solar oplossing is de actie geldig bij aankoop minimum 1 stuk EKHWP* drukloos zonneboiler met minimum 2 stuks EKS*.
Deze solar actie wordt slechts één keer per klant toegekend per aankoop van een volledige combinatie. Actie geldig van 20/02/2014 tem 30/06/2014 of zolang de voorraad
strekt. Stuur deze bon vóór 31/07/2014 samen met copie van uw aankoopfactuur terug naar Daikin Batibouw Actie 2014 - c/o HighCo Data - B.P. /P.B. 05896 - 1733
ASSE. Slechts na levering en na tijdig ontvangst van alle geldige documenten zal de terugbetaling binnen de 2 maanden rechtstreeks op uw bankrekening gebeuren. Voor
bijkomende inlichtingen, bel naar 0800/84 022. De verantwoordelijke voor de verwerking is de firma Daikin Belux nv – Avenue Franklin 1B – 1300 Wavre. U hebt het recht
om uw gegevens te raadplegen en te verbeteren. Indien u niet op de hoogte wenst gehouden te worden van onze activiteiten, kunt u ons dit schriftelijk melden op bovenstaand
adres. Uw gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven, tenzij u zich hiertegen verzet.
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BATIBOUW ACTIES 2014
In te vullen door de installateur
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Serienummer buitenunit

Daikin Altherma LT

Terug te storten
(incl btw)



ERLQ004C

..............................................

150€



ERLQ006C

..............................................

175€



ERLQ008C

..............................................

200€



ERLQ011C

..............................................

275€



ERLQ014C

..............................................

350€



ERLQ016C

..............................................

400€
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Type
buitenunit

Daikin Lucht/Lucht Warmtepomp

Serienummer
buitenunit

Terug te storten
(incl btw)



Daikin Lucht/Lucht Warmtepomp* ( ≤ type 52) ..................................

........................................

150€



Daikin Lucht/Lucht Warmtepomp* ( > type 52) ..................................
........................................
* Enkel geldig op type Multisplit MXS (met minimum 2 bijhorende binnentoestellen)

250€
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Serienummer buitenunit

Daikin Altherma HT
ERRQ011A
ERRQ014A
ERRQ016A





Terug te storten
(incl btw)
500€
500€
500€

..............................................
..............................................
..............................................
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Serienummer

Solar oplossingen

Terug te storten
(incl btw)

Deze actie is geldig bij aankoop minimum 1 stuk drukloos zonneboiler Hybridcube met minimum 2 stuks
zonnepanelen


EKHWP300B of EKHWP500B en

............................................................................................... .............

EKSV26P of EKSH26P

1: .............................................. 2: .....................................................
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1000€

