
Zorgeloos verwarmen met 
de ATAG ComfortGarantie
ATAG ontwikkelde de zuinigste cv-ketels en accessoires die -dankzij innovatieve 
technologieën- met voorsprong de meeste warmte halen uit elke kubieke meter gas. 
Zo krijg je altijd meer warmte voor je geld.

Jouw ATAG ComfortGarantie

Kiezen voor een ATAG cv-ketel, dat is kiezen voor zuinigheid, kwaliteit en 
betrouwbaarheid. Om de kwaliteit te waarborgen, biedt ATAG standaard:

      15 jaar garantie op de inox warmtewisselaar (5 jaar bij de P-Serie)

      2 of 5 jaar garantie op onderdelen

Heb je graag een uitgebreide garantie op onderdelen om onverwachte 
uitgaven te vermijden?

Tot 1 jaar na in bedrijfstelling en als de productiedatum van je ketel nog binnen 
de garantie van 2 of 5 jaar valt, kan je de standaardgarantie verlengen met de 
ATAG ComfortGarantie.  Zo kan de garantie van 2 of 5 jaar verder uitgebreid 
worden tot 12 of 15 jaar. Geniet optimaal van onze zuinigste cv-ketels. Vraag 
naar de ATAG ComfortGarantie bij je ATAG SelectDealer.

ATAG

HAAL ALLES UIT JE 
KOSTBARE ENERGIE

ComfortGarantie



Zuinigheidscontract

Wist je dat je bij ATAG ook een ‘zuinigheidscontract’ kan afsluiten? 

In dat geval komt er jaarlijks of tweejaarlijks – al naargelang van 
je installatie en wensen – een ATAG SelectDealer* of een ATAG-
technieker het onderhoud aan je ketel uitvoeren. Dit gebeurt 
volgens de ATAG-normen en met ATAG-onderdelen om ervoor te 
zorgen dat jouw ketel ook na vele jaren nog optimaal zuinig is.

ATAG SelectDealers

CV-ketel 2 jaar garantie 5 jaar garantie 10 jaar extra ACG

P-Serie gratis n.v.t. betalend

i Zone-Serie, QR-Serie (solo) gratis gratis betalend

QR-Serie (combi), QCCR & QR-Solar gratis gratis betalend

XL gratis gratis n.v.t.

ATAG CONTACTJOUW ATAG SELECTDEALER

03 641 64 40 

info@atagverwarming.be

www.atagverwarming.be

TRAINING  TOEWIJDING 300 IN BELGIË 

Een door ATAG opgeleide expert bied je 
niet alleen een efficiënte, snelle  
en vlekkeloze service, maar ook 
exclusieve voordelen en garanties. 

Onze ATAG SelectDealers werken 
hoofdzakelijk met ATAG. Daardoor 
kennen zij alle oplossingen en kan 
je erop vertrouwen dat je CV-ketel 
geplaatst wordt volgens de regels 
van de kunst. 

Er zijn in heel België zo’n 300 ATAG 
SelectDealers waarop je kan rekenen.  
Deze staan voor je klaar met de 
beste service.

* Indien je zuinigheidscontract rechtstreeks bij de ATAG 
SelectDealer is afgesloten.


