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Dot. ThermoPromocja 2.0. Zimowa oferta specjalna dla doskonałej termoizolacji budynków

15% dopłaty do bramy automatycznej UniPro, by otrzymać automatyczną bramę UniTherm
z inteligentnym napędem Metro SMART io.
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już 1 grudnia rozpoczyna się nasza kolejna akcja promocyjna, która planowo potrwa tylko do końca 
roku. Jej motywem przewodnim jest termomodernizacja i termoizolacja domów. Wszystkie produkty 
w specjalnej ofercie mogą być rozliczane w programie „Czyste Powietrze”, a dzięki doskonałym 
współczynnikom U znacząco wpływają na komfort życia i obniżenie rachunków za ogrzewanie.

Dla Państwa i naszych Klientów jest to więc podwójnie korzystna oferta. Z jednej strony mogą kupić 
najlepsze bramy, okna i drzwi WIŚNIOWSKI na doskonałych warunkach, a dodatkowo liczyć na zwrot 
kosztów ich zakupu w ramach „Czystego Powietrza” lub termomodernizacyjnej ulgi podatkowej. 
Dodatkowo wszystkie ujęte w akcji specjalnej produkty można kupić w aż 10 wygodnych ratach 0%!

Poniżej przedstawiamy Państwu główne założenia nowej oferty specjalnej i charakterystykę produktów 
w niej ujętych. Zachęcamy, by korzystać z tych informacji w rozmowach z Klientami ostatecznymi, którzy 
coraz częściej szukają stolarki dla domów energooszczędnych lub pasywnych.

UniTherm to brama zaprojektowana specjalnie dla budynków energooszczędnych i pasywnych. Dzięki niej 
Klienci mogą znacząco obniżyć straty ciepła w garażach – zarówno tych w bryle budynku, jak 
i wolnostojących. To w przypadku obiektów ogrzewanych oznacza szansę na obniżenie rachunków.

UniTherm w wersji automatycznej z napędem Metro SMART io to najbardziej komfortowa propozycja dla 
inwestorów, bo wystarczy smartfon, by mieć pełną kontrolę nad wjazdem do garażu z każdego miejsca na 
świecie. Teraz to jeszcze prostsze, bo bramę UniTherm z inteligentnym napędem Metro SMART io można 
otrzymać przy zaledwie 15-procentowej dopłacie do bramy automatycznej UniPro z napędem Metro RTS.

Klientom warto przypomnieć o tym, jak ważny jest design bramy garażowej. Jest ona przecież 
największym elementem frontu budynku i w znacznej mierze odpowiada za jego wygląd. Najlepszym 
rozwiązaniem jest system Home Inclusive, który łączy całą stolarkę i ogrodzenie jednym designem 
i kolorem.
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Energooszczędne okna PVC Primo 82 z pakietem trzyszybowym w cenie dwuszybowego,
ciemnoszary jedwab w cenie kolorów standardowych oraz atrakcyjne ceny na kolory
biały/ciemnoszary, biały/złoty dąb, biały/orzech.

Okna oddzielają i łączą dom z otoczeniem. Powinny wpuszczać do wnętrza światło, chroniąc przed 
chłodem i hałasem. Klienci wybierając okna PVC PRIMO 82 z pakietem trzyszybowym mają pewność, że 
zyskają to wszystko. Teraz w trakcie akcji promocyjnej pakiet trzyszybowy* otrzymają w cenie dwuszybo-
wego. A to oznacza nawet o 36% lepszą izolację dla ich domów! 

Nie zapominamy również o designie. Tegoroczny hit: kolor ciemnoszary jedwab znów oferujemy w cenie 
kolorów standardowych. To kolejna szansa dla Klientów końcowych, by uzupełnić swój dom o modne okna.
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Inne zalety bramy UniTherm i napędu Metro SMART io, które warto komunikować:

Fundamentem bramy UniTherm jest panel INNOVO zaprojektowany i produkowany w fabryce 
WIŚNIOWSKI. Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad jego jakością,

UniTherm to również wzór bezpieczeństwa. Hamulce bezpieczeństwa, osłony międzypanelowe 
i solidna konstrukcja dbają o spokój domowników,

Jeden z najważniejszych elementów bramy UniTherm – sprężyny skrętne – zostały zaprojekto-
wane na aż 20 tysięcy cykli (otwarcie i zamknięcie bramy)! Przy czterech cyklach dziennie daje 
to nawet 14 lat sprawnego działania,

Aż do 5 lat gwarancji na bramę automatyczną EXTENDED CARE,

Napęd Metro SMART io może być bez trudu włączony w system inteligentnego domu.

Inne zalety okien PVC PRIMO 82, które warto komunikować:

Zgrzew profili wykonany metodą bezwy-
pływkową V-Perfect,

Możliwość skorzystania z nakładki aluminio-
wej, która pozwala na włączenie okien PRIMO 
do systemu Home Inclusive,

Profil klasy A,

Okucia Maco MultiMatic,

7-letnia gwarancja.

*Pakiety trzyszybowe objęte ofertą specjalną: 4LE/18CR/4/18CR/4 LE Ug=0,5 W/m2*K; 6LE/16CR/6/14CR/6 LE Ug=0,6 W/m2*K; 4LE/18AR/4/18AR/4 LE Ug=0,5 W/m2*K;

  6LE/16AR/6/14AR/6 LE Ug=0,6 W/m2*K. Promocja dotyczy tylko trzeciej szyby, w przypadku pakietów z ciepłą ramką należy uwzględnić za nią dopłatę.
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Drzwi zewnętrzne NOVA łączą w sobie doskonałą termoizolacyjność z najlepszym designem i szerokimi 
możliwościami personalizacji. Te ciepłe i bezpieczne drzwi są ekonomicznym i korzystnym wyborem dla 
nowych budynków i tych, które przechodzą termomodernizację.

Przedłużamy trwającą właśnie edycję naszego systemu ratalnego. Będzie ona trwała jedynie do końca 
2020 roku! W promocji zimowej Klienci ostateczni mogą skorzystać z płatności nawet w 10 ratach 0% 
(RRSO 0%). Wszelkie koszty związane z udziałem w programie ratalnym są ponoszone przez firmę 
WIŚNIOWSKI. Dzięki takiemu rozwiązaniu możecie Państwo łatwiej sprzedawać nasze produkty, nie 
ponosząc dodatkowych kosztów.

Firma WIŚNIOWSKI pokryje wszelkie należności względem operatora, które powstaną w ramach 
podpisanych umów ratalnych (tych zawartych na maksymalnie 10 rat) w przypadku uregulowania 
należności za zamówienia objęte promocja do 7 dni po wysłaniu do nas zamówienia.

Przypominamy, ze wciąż macie Państwo możliwość korzystania z innych produktów banku Credit 
AgricoleBank Polska S.A.: systemów ratalnych RRSO 0% z 20 lub 30 ratami. W tych jednak przypadkach 
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*Promocja dotyczy następujących wzorów drzwi NOVA: 001, 009 – 015, 018, 021 oraz 022.

Piękne i ciepłe drzwi NOVA ze specjalnym rabatem -10% – dotyczy wybranych wzorów*3

System ratalny 10 rat RRSO 0% na wszystkie bramy, okna, drzwi i ogrodzenia!4

Inne zalety drzwi NOVA, które warto komunikować:

koszty partycypacji są ponoszone przez Państwa.

Klient decydujący się na zakup naszych produktów na raty ma pewność, że uniknie odsetek, prowizji 
i innych typowych kosztów – te w czasie trwania oferty specjalnej wynoszą 0 złotych (dla maksymalnie 
10 rat). Suma rat wpłacanych przez konsumenta będzie równa rzeczywistym kosztom zakupu produktu. 

Partnerom Handlowym, którzy przystąpili do systemu ratalnego i zdecydowali się na komunikację Rat 0% 
przypominamy o bezwzględnej konieczności stosowania not prawnych we wszystkich materiałach 
i informacjach – również tych tworzonych przez Państwa wewnętrznie. Powyżej wskazane informacje 
są niezbędne we wszelkich przekazach kierowanych do klientów ostatecznych, a ich stosowanie umotywo-
wane jest realizacja obowiązków prawnych. W nocie zawarta została informacja o umocowaniu – która jest 
koniecznym wymogiem ustawowym (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim). 
Poniżej przesyłamy wzór noty prawnej do stosowania. Prosimy o konsultowanie działań w zakresie 
komunikacji oferty ratalnej z przedstawicielem banku Credit Agricole, z którym podpisali Państwo umowę.

Zamek trzypunktowy automatyczny gwarantujący odpowiednią izolację i bezpieczeństwo,

Nowa funkcja czasowa ze specjalnymi podświetlanymi przyciskami,

Wysoki poziom wodoszczelności,

Szeroki wybór klamek, uchwytów oraz doświetli, naświetli i przeszkleń,

Mnogość praktycznych opcji: samozamykacze, wizjery optyczne, czytniki linii papilarnych.



Promocję będziemy komunikować również w firmowych kanałach, których zsumowany zasięg to ponad 
18 tysięcy użytkowników!

Treści dotyczące naszej promocji pojawią się również na firmowym blogu oraz w mediach branżowych. 
Tradycyjnie przekażemy Państwu również zestaw banerów promocyjnych do użycia na stronach 
internetowych. 

Przedłużamy trwającą właśnie edycję naszego systemu ratalnego. Będzie ona trwała jedynie do końca 
2020 roku! W promocji zimowej Klienci ostateczni mogą skorzystać z płatności nawet w 10 ratach 0% 
(RRSO 0%). Wszelkie koszty związane z udziałem w programie ratalnym są ponoszone przez firmę 
WIŚNIOWSKI. Dzięki takiemu rozwiązaniu możecie Państwo łatwiej sprzedawać nasze produkty, nie 
ponosząc dodatkowych kosztów.

Firma WIŚNIOWSKI pokryje wszelkie należności względem operatora, które powstaną w ramach 
podpisanych umów ratalnych (tych zawartych na maksymalnie 10 rat) w przypadku uregulowania 
należności za zamówienia objęte promocja do 7 dni po wysłaniu do nas zamówienia.

Przypominamy, ze wciąż macie Państwo możliwość korzystania z innych produktów banku Credit 
AgricoleBank Polska S.A.: systemów ratalnych RRSO 0% z 20 lub 30 ratami. W tych jednak przypadkach 
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Rozpoczynająca się akcja promocyjna będzie szeroko promowana. Pojawi się dedykowana kampania 
w ogólnopolskiej rozgłośni radiowej RMF FM, RMF MAXXX oraz RMF Classic. Ta forma reklamy zapewni 
nam dotarcie do aż 10 milionów Polaków! 

Zaplanowane zostały również działania w Internecie: w wyszukiwarce Google oraz na Facebooku. 

Działania promocyjne5

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0%, całkowita kwota kredytu (bez 
kredytowanych kosztów) 3 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 3 000 zł, oprocentowanie stałe 0%, 
całkowity koszt kredytu 0 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 0 zł), 10 miesięcznych równych rat 
w wysokości 300 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 25.11.2020 r. na reprezentatywnym 
przykładzie. Przy składaniu wniosku o kredyt mogą być potrzebne dokumenty poświadczające 
dochody. Wysokość przyznanego kredytu zostanie wyliczona po zbadaniu zdolności kredytowej. Lista 
akceptowanych przez bank dokumentów znajduje się na stronie internetowej Credit Agricole Bank 
Polska S.A. pod adresem www.credit–agricole.pl oraz w punkcie sprzedaży partnera. Podany materiał 
ma charakter informacyjny. Oferta dostępna u wybranych partnerów WISNIOWSKI Sp. z o.o S.K.A., 
którzy w imieniu Credit Agricole Bank Polska S.A. wykonują czynności faktyczne związane z zawarciem 
umowy kredytu na zakup towarów i usług.
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To komplet stolarki dla energooszczędnych domów i doskonały sposób na dobrą inwestycję. 
Zachęcamy, by informować o tym Klientów, którzy bardzo chętnie korzystają z programów 
wspierających termomodernizację.

Z tych dotacji korzystać mogą właściciele budynków już istniejących i oddanych do użytkowania, którzy 
chcą przeprowadzić ich termomodernizację. Wniosek o dotację można złożyć przez Internet, za 
pośrednictwem poczty lub osobiście w urzędzie. Warto pamiętać o możliwości łączenia dotacji z programu 
„Czyste Powietrze” z termomodernizacyjną ulgą podatkową. 

Zachęcamy do przeczytania regulaminu promocji, gdzie znajdziecie Państwo więcej szczegółów 
rozpoczynającej się akcji promocyjnej. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Działem Sprzedaży.

Z poważaniem,

Promocję będziemy komunikować również w firmowych kanałach, których zsumowany zasięg to ponad 
18 tysięcy użytkowników!

Treści dotyczące naszej promocji pojawią się również na firmowym blogu oraz w mediach branżowych. 
Tradycyjnie przekażemy Państwu również zestaw banerów promocyjnych do użycia na stronach 
internetowych. 

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153

TEL. +48 18 44 77 111
FAX. +48 18 44 77 110

NIP: 734-35-13-091 
KRS: 0000431405

Rozpoczynająca się akcja promocyjna będzie szeroko promowana. Pojawi się dedykowana kampania 
w ogólnopolskiej rozgłośni radiowej RMF FM, RMF MAXXX oraz RMF Classic. Ta forma reklamy zapewni 
nam dotarcie do aż 10 milionów Polaków! 
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Stolarka od jednego producenta – korzyści dla Klienta6

Program Czyste Powietrze7

Państwa i nasi Klienci korzystając z zimowej oferty specjalnej mogą kupić komplet stolarki dla swoich 
domów. Kupienie pełnego zestawu od jednego producenta to szereg korzyści, które warto Klientom 
zakomunikować.

Decyzja, by komplet stolarki kupić od firmy WIŚNIOWSKI to przede wszystkim gwarancja tej samej jakości 
każdego elementu. Brama, okna i drzwi przetrwają więc długie lata w równie dobrym stanie i przez cały ten 
czas będą prezentować się równie dobrze.

To także spore oszczędności czasu. Komplet stolarki można kupić podczas jednej wizyty w salonie 
sprzedaży i za jednym zamachem podjąć wszystkie ważne decyzje. Jeden proces zakupowy, pewność 
jakości, łatwiejszy kontakt z dostawcą – to wszystko oznacza, że Klienci znacznie bardziej komfortowo 
kupią wszystkie potrzebne im elementy domu.

Nowa edycja programu „Czyste Powietrze” jest doskonałą okazją, by korzystniej kupić ciepłą i trwałą 
stolarkę dla termomodernizacji budynków. Program ten pozwala na uzyskanie dotacji do nawet 37 tysięcy 
złotych – w zależności od dochodu i rodzaju przeprowadzonych prac. 

Najważniejsze jednak jest to, że program obejmuje kompleksowe prace termomodernizacyjne, nie dotyczy 
jedynie wymiany źródła ciepła. Bez obaw można więc rozliczyć w jego ramach również wymianę stolarki 
i ocieplenie budynku.

Brama UniTherm, okna PRIMO 82 oraz drzwi NOVA spełniają wymagania programu „Czyste Powietrze”. 
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Zachęcamy, by informować o tym Klientów, którzy bardzo chętnie korzystają z programów 
wspierających termomodernizację.
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Z poważaniem,

§ INFORMACJA POUFNA I ZASTRZEŻONA: Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, jak również objęte 
tajemnicą handlową, służbową, techniczną, prawnie chronioną i jest przewidziana do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są Państwo wskazanymi odbiorcami tej 
wiadomości bardzo prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym fakcie poprzez zwrotne przesłanie tej wiadomości oraz o usunięcie jej z Państwa systemu. 
Użycie, kopiowanie, rozsyłanie i rozpowszechnianie tej wiadomości w całości bądź w części może być bezprawne. 
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