Connecteer
uw verwarmingsketel
voor nog meer
zorgeloos comfort

Met een verwarmingsinstallatie die altijd
in goede staat verkeert, komt u niet voor
onaangename verrassingen te staan. Daar
kan u zelf iets aan doen, door uw toestel
online te connecteren. Hierdoor kunnen wij
eventuele problemen meteen detecteren
en onmiddellijk ingrijpen. Zo staat u nooit
meer in de kou.

Uw toestel
connecteren,
brengt heel wat
voordelen op:

De werking van uw toestel wordt gemonitord vanop afstand.
Door de online verbinding van uw installatie, kunnen wij voor u een oogje
in het zeil houden. Zo volgen wij de goede werking van het toestel op. Dat
hoeft u dus zelf niet meer te doen. Alweer een zorg minder!
Wij contacteren u zelf wanneer iets niet in orde is.
Een probleem of defect aan uw verwarmingstoestel kan enige tijd
aanslepen voor u er erg in hebt. Bij een geconnecteerd toestel merken
we een storing onmiddellijk. Als een ingreep nodig is, hoort u van ons. Zo
hoeft u zelf niets te doen én zijn we er tijdig bij.

Met een simpele muisklik
een herstelling vermijden?
Het kan, met een
geconnecteerde installatie.

Een probleem is sneller opgelost.
Met een geconnecteerd toestel spelen we korter op de bal. Stellen we
een storing vast, dan kunnen we die in bepaalde gevallen vanop afstand
oplossen zonder dat u iets hoeft te doen. Of u kan het verhelpen door
onze eenvoudige instructies te volgen. Zo spaart u een interventie uit
en hoeft u daarvoor alvast geen dag vrij te nemen. Is een herstelling wel
nodig, dan kunnen wij meteen de nodige stukken meenemen. Dat is tijd én
geld bespaard!
We kunnen erger voorkomen.
Dankzij de online connectie met uw toestel kan uw installateur mogelijke
problemen ontdekken voor ze opduiken. Zo kunnen we een ernstige panne
voorkomen en valt u niet zonder verwarming.

De Vaillant app maakt het
u extra makkelijk
Deze handige app, die u gratis kan downloaden, staat in verbinding met uw
verwarmingsinstallatie. Hij is voorzien van een reeks functies die u nog meer comfort
bieden.
U regelt uw verwarming vanop afstand.
Komt u in de winter niet graag thuis in een kil en ongezellig huis? Met de app schakelt
u de verwarming in op de gewenste temperatuur, waar u ook bent. Zo is het bij uw
thuiskomst lekker knus.
U bespaart op uw verwarmingskosten.
Via de app kan u eenvoudig uw tijdschema’s instellen en aanpassen naar uw wensen.
De modulerende regeling zorgt ervoor dat uw verwarmingssysteem optimaal wordt
aangestuurd.

DOWNLOAD
DE GRATIS
APP

ASANIVERKO

En zo helpen wij
u vanop afstand
aan een lekker
warme thuis

U bent altijd perfect op de hoogte.
De app informeert u over eventuele foutmeldingen in het systeem.
U merkt het: uw verwarmingsinstallatie connecteren,
bespaart u zorgen, tijdverlies en kosten, én bezorgt u veel comfort!

Zo is uw installatie in
enkele stappen geconnecteerd!
1

Het kan zijn dat de technieker bij de laatste tussenkomst het serienummer
van uw toestel en uw mailadres genoteerd heeft. In dat geval hoeft u zelf niets
te doen. Indien dat niet gebeurd is, mail dan het serienummer van uw toestel
naar info@asaniverko.be. Zet als onderwerp: Connectivity Vaillant-ketel.

2

U ontvangt een mailtje waarin we uw toestemming vragen uw toestel te
connecteren. Klik op “Servicepartner toegang verlenen”.
Ziezo, uw ketel is geconnecteerd; zo geniet u voortaan nog meer zorgeloos
comfort! Deze dienst is helemaal gratis tot eind 2022. Wilt u dat deze
service blijft verderlopen, bel ons dan: 03 289 37 40.

