Nefit TopLine inruiloptie 2019

Een nieuw Nefit toestel als alternatief
voor uw huidige TopLine toestel
Waarom deze bijzondere aanbieding?
Bent u in het bezit van een Nefit TopLine toestel uit de periode 2006 tot en met
2009? Dan moet de brander van uw toestel preventief worden vervangen. Begin
2017 hebben wij gebruikers van deze toestellen over deze maatregel geïnformeerd.
Bij deze toestellen moet soms ook de warmtewisselaar worden vervangen.
Gezien de leeftijd van uw toestel kunnen we ons voorstellen dat u, in plaats van
een nieuwe brander en/of warmtewisselaar, de voorkeur geeft aan een heel nieuw
toestel. Dat kan ook. Als alternatief voor het vervangen van de brander en/of de
warmtewisselaar biedt Nefit sinds 2017 de TopLine Inruiloptie.
Ruilt u uw TopLine toestel in voor een nieuw Nefit toestel, een Nefit HR-ketel óf een
Nefit EnviLine warmtepomp, dan ontvangt u een hoog inruilbedrag. De hoogte van
het bedrag is afhankelijk van het toesteltype en de leeftijd van uw toestel. De actuele
inruilbedragen vindt u op de achterzijde van deze folder. Daar leest u ook hoe u
gebruik kunt maken van de TopLine Inruiloptie.
De nieuwe generatie Nefit HR-ketels bespaart energie en is klaar voor de toekomst.
Afhankelijk van de mogelijkheden in uw situatie kunt u ook kiezen voor een Nefit
warmtepomp. Uw installateur adviseert u graag bij de toestelkeuze.

Nefit TopLine inruiloptie 2019

Een hoog inruilbedrag én besparen
op energiekosten
De voordelen van een nieuw toestel
	U beschikt over een gloednieuw toestel waar u
zonder omkijken weer jaren mee vooruit kunt.

Voor beide opties geldt als voorwaarde voor uitbetaling
van het inruilbedrag, dat het oude toestel aan Nefit retour
gestuurd dient te zijn door de installateur.

	U heeft weer de zekerheid van de volledige garantie.
	Gezien de hoge inruilbedragen is er sprake van zeer

Welke toestellen komen in aanmerking?

gunstige afschrijvingskosten op uw huidige toestel.

Hieronder vindt u een overzicht van de type toestellen die

	Met een Nefit HR-toestel van de nieuwste generatie

in aanmerking komen voor dit inruilaanbod en de hiervoor

bespaart u extra op energiekosten. Dat scheelt tot

geldende inruilbedragen.

wel € 65,- per jaar.
	De nieuwste generatie toestellen is klaar voor de
toekomst. Bijvoorbeeld voor wijzigingen in de samen

Inruilbedragen 2019
TOESTELTYPE / LEEFTIJD

9 jaar

10 jaar

11 jaar

12 jaar

TopLine HR 25

€ 600,00

€ 500,00

€ 410,00

€ 315,00

stelling van het aardgas. Het nieuwe toestel hoeft

TopLine HR 30

€ 600,00

€ 500,00

€ 410,00

€ 315,00

hiervoor t.z.t. niet te worden aangepast.

TopLine Compact HRC25/CW4

€ 600,00

€ 500,00

€ 410,00

€ 315,00

	U kunt dit moment ook gebruiken om over te stappen
op een meer duurzame oplossing. Door bijvoorbeeld
te kiezen voor een Nefit warmtepomp.

TopLine Compact HRC30/CW5

€ 600,00

€ 500,00

€ 410,00

€ 315,00

TopLine AquaPower HRC25/CW4

€ 600,00

€ 500,00

€ 410,00

€ 315,00

TopLine AquaPower HRC25/CW5

€ 600,00

€ 500,00

€ 410,00

€ 315,00

TopLine AquaPower HRC30/CW5

€ 600,00

€ 500,00

€ 410,00

€ 315,00

TopLine AquaPower Plus HRC25/CW6

€ 785,00

€ 650,00

€ 520,00

€ 390,00

Hoe werkt het?

TopLine AquaPower Plus HRC30/CW6

€ 785,00

€ 650,00

€ 520,00

€ 390,00

Selecteer in overleg met uw installateur het nieuwe

Genoemde bedragen zijn incl. BTW en geldig tot en met 31 december 2019.

Nefit toestel van uw keuze. Dit kan bijvoorbeeld ook
(een combinatie met) een warmtepomp zijn.
Uw installateur stelt vervolgens een offerte op inclusief

Meer informatie

installatiekosten.

Vraag uw installateur naar de voorwaarden of neem

Optie 1: Uw installateur verrekent het inruilbedrag als

contact op met de Nefit Consumenten Service.

korting in de offerte. Uw installateur ontvangt het inruilbedrag terug van Nefit, nadat hij uw oude toestel conform
de voorwaarden aan Nefit heeft geretourneerd.
Optie 2: Uw installateur verrekent de korting niet in de
offerte. Uw installateur meldt uw oude toestel aan voor
retour aan Nefit. Nadat het toestel conform de voorwaarden aan Nefit is geretourneerd, ontvangt u van Nefit een
e-mail met een unieke code en instructies om het inruil-

Postbus 3, 7400 AA Deventer
Nefit Consumenten Service
T. 0570 602 500
www.welkombijnefit.nl/contact
www.nefit.nl
Nefit werkt voortdurend aan verbeteringen van haar producten. Wijzigingen in de technische gegevens en vormgeving zijn mogelijk.
Aan deze flyer kunnen geen rechten worden ontleend.
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bedrag te claimen via de speciale website.

