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Сервісний портал
Viessmann
Щиро вітаємо Вас на
Сервісному порталі - онлайн
інструменті для досягнення
спільного успіху!

Ваш час – наша головна цінність

Сервісний портал

Viesmann
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Піклуючись про користувачів
обладнання та навколишнє середовище

Сервісний портал Viessman – це новий
онлайн-ресурс з безліччю корисних для
Вас нових можливостей.

однією з своїх цілей компанія Viessmann

Користувач обладнання, проектант,

вбачає невпинне впровадження

інсталятор чи сервісний інженер –

цифрових технологій у всі сфери

незалежно від власного статусу Ви

діяльності, починаючи з виробництва та

завжди зможете знайти тут щось цікаве

закінчуючи системами дистанційного

саме для Вас! Приймайте участь у

контролю або зручними мобільними

програмі лояльності V+, навчайтесь на

додатками.

семінарах чи онлайн вебінарах, читайте

Сучасний темп життя змушує людину
розумно розпоряджатися своїм часом.
Саме тому інколи ми не встигаємо
відвідати цікавий семінар, вчасно
обслуговувати власне обладнання або
просто дізнатися про різноманітні
новинки.

статті, отримуйте сповіщення про акції
та користуйтеся іншими корисними
можливостями Сервісного порталу.

viesmann
Скористайтесь різноманітними можливостями

Програма лояльності V+

Перевірка гарантійного терміну експлуатації

Перевірка строку дії повноважень

Створюйте власний профіль, реєструйте змонтоване

За номером котла отримуйте інформацію щодо його

Бажаєте переконатися, що люди, які обслуговують

Вами обладнання та отримуйте грошові компенсації

гарантійного терміну експлуатації та, в разі потреби,

ваше обладнання, дійсно мають повноваження на це

та цінні подарунки.

одразу створюйте запит на проведення технічного

від виробника? Просто запитайте у сервісанта номер

сервісу обладнання.

паспорту сервісного спеціаліста та отримайте
інформацію щодо його повноважень.
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Запис на навчання

Новини та статті

Заповнюйте анкети запису на семінари чи курси

Слідкуйте за новинами та акціями ТОВ «ВІССМАНН»,

Академії Viessmann та відслідковуйте історію своїх

а також читайте статті для різних цільових груп

навчань та заявок у особовому кабінеті в режимі

користувачів та пропонуйте власні теми.

онлайн.
Онлайн-розсилки допоможуть Вам бути в курсі
останніх оновлені.

ТОВ «ВІССМАНН»
вул. Валентини Чайки, 16
с. Чайки, Києво-Святошинський р-н, Київська обл.
08130 Україна,
тел. +380 44 3639841
www.viessmann.ua
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