
Amsterdam • Amersfoort
Breda • Dordrecht • Rotterdam

Utrecht • Zoetermeer

Meld u aan op onze website 
www.warmtegroep.nl
of bel 085 - 401 62 09 

Heeft u elders een abonnement 
of contract dan kunt u dat direct 
opzeggen. Als u hiervoor een 
contract getekend heeft, geldt 
een wettelijke opzegtermijn van 
maximaal 1 maand.

Wij hopen u met één van de 
abonnementen van dienst te 
kunnen zijn!

Overstappen!!!
AANBEVOLEN!

Service Comfort Comfort  X Comfort XL Comfort XXL

Jaarlijks onderhoud

Twee jaarlijks onderhoud

Ventilatie unit onderhoud

Geen voorrijkosten

Storingshulp

Geen arbeidsloon

Prijs incl. btw
€ 35,-

per jaar
€ 100,-

per 2 jaar
€ 65,-

per jaar
€ 125,-

per 2 jaar
€ 90,-

per jaar

Het cv-ketel onderhoudsabonnement (eventueel aangevuld met onderhoud van uw ventilatie unit) begint 
met een onderhoudsbeurt volgens fabrieks advies. Heeft u binnen één jaar of twee jaar - afhankelijk van de 
abonnementsvorm - een storing, dan verhelpen wij die binnen 24 uur. In 99% van de gevallen doen wij dat 
nog dezelfde dag, waarbij u geen voorrijkosten of arbeidsloon betaald. Na dat jaar plannen wij opnieuw de 
onderhoudsbeurt in.



Nederland kan vanaf nu kennismaken met een nieuwe generatie hr-ketels, de BlueSense-lijn. 
Deze solide, compacte krachtpatser is het resultaat van een nieuwe zienswijze op warmte en 
comfort bij u thuis.

De zekerheid van 10 jaar volledige garantie
U staat er niet altijd bij stil, maar een CV-ketel is niet weg te denken uit uw huishouden. 7 dagen per week, 24 uur per dag, vertrouwt 
u op het comfort van warm water voor een lekkere douche of een heerlijk verwarmd huis. Het is dan ook erg belangrijk dat u uzelf 
goed laat informeren bij de aanschaf ervan. Een energiezuinige BlueSense ketel, die vanwege zijn samenstelling ook nog eens een 
bijdrage levert aan een beter milieu, maakt de keuze een stuk eenvoudiger.

Omdat wij overtuigd zijn van de kwaliteit van de BlueSense ketel, bieden wij u in plaats van de standaard 2 jaar garantie een 
verlengde garantie aan. Dat is wat wij noemen Duurzaam Betaalbaar Comfort.

Het enige wat u hoeft te doen om voor de verlengde garantie in aanmerking te komen is na de 2 jaar volledige garantie ons Comfort 
X abonnement af te sluiten. Wij zorgen ervoor dat u zonder zorgen de komende jaren van warm water en comfort kunt genieten.
Op onze website www.warmtegroep.nl vindt u naast deze voordelige aanbieding ook prijzen van  andere leverbare merken.
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W W W . W A R M T E G R O E P. N L
VERWARMING•WARMWATER•VENTILATIE•REPARATIE•ONDERHOUD•VERVANGING

DE NIEUWSTE GENERATIE
HR-KETEL BIJ U THUIS!

nu al vanaf

€ 1099,-
 incl. installatie

 en incl. BTW


