DE LEVENSLANGE GARANTIE VAN DE’LONGHI

Zekerheden die lang blijven bestaan.

Zekerheden die lang blijven bestaan.
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Levenslange
garantie.
Een eindeloos gegarandeerde kwaliteit.
We geloven sterk in de kwaliteit van onze producten en zijn bereid dat te
garanderen. Levenslang.
Vanaf heden biedt De’Longhi u de mogelijkheid de garantie van uw
radiator onbeperkt te verlengen.
Zonder extra kosten.
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Levenslange
garantie.
Het was nog nooit zo eenvoudig die te krijgen.
of
Koop een radiator van De’Longhi uitgerust met originele accessoirekit
(ventiel en houder, of ventiel, houder en thermostatische kop) en u
kunt zowel voor de radiator als op de kit met gekozen accessoires* een
levenslange verlenging van de garantie vragen.
Een onschatbare meerwaarde voor u en uw woning, die voor een
maximale gemoedsrust zorgt.

Kit ventiel en houder
Kit ventiel, houder en
thermostatische kop

*Voor informatie en het reglement raadpleegt u de www.dlradiators.com/delonghi/garanzia-a-vita/

Levenslange garantie.
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Verkrijgbaar op het hele assortiment waterradiatoren van De’Longhi
Buisradiatoren

Paneelradiatoren

Sierradiatoren Handdoekradiatoren

Air System
Gemengde
handdoekradiatoren handdoekradiatoren

Kit ventiel en
houder

Kit ventiel, houder en
thermostatische kop
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Waterradiatoren

Accessoirekits

Levenslange garantie

Een levenslange garantie
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in drie eenvoudige stappen.

built to last.
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Koop een radiator van De’Longhi
uitgerust met originele accessoirekit
(ventiel en houder, of ventiel, houder en
thermostatische kop).
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Regolamento
Scan it

QR Code

Scan de QR Code op de verpakking
of
ga
direct
naar
de
pagina
www.dlradiators.com/delonghi/garanzia-a-vita/
en volg de aanwijzingen op de site.
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Houd de kassabon en de
verpakking bij de hand.
Vul het onlineformulier in om
uw certificaat voor Levenslange
Garantie direct te krijgen.
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Eenvoudig. Snel. Voor altijd.

DL Radiators Srl
Strada Statale 54, 21 - 33040 Moimacco - Udine - ltaly
Tel. +39 0432 705511 - Fax +39 0432 705578
sales.dlr@dlradiators.it - www.dlradiators.com

