
 
 

Keressük az ország legrégebben gyártott, jelenleg is 

működő nedvestengelyű Wilo szivattyúit! 

 
Felhívás a Távhőszolgáltató vállalatok részére! 

 
A Wilo Magyarország Kft. nagyszabású szivattyú-csere pályázatot hirdet az ország összes 

távhőszolgáltató vállalatának, melynek során az országban működő 10 legrégebbi nedvestengelyű Wilo-

szivattyút költségmentesen kicseréljük a Wilo legújabb fejlesztésű Stratos-MAXO típusú 

okosszivattyújára! 

 

Minden távhőszolgáltató csak egy-egy szivattyúval pályázhat, amely az adott távhőszolgáltatónál 

az adattáblája szerint a legrégebben gyártott még üzemszerűen működő Wilo szivattyú lehet. 

 

A régi szivattyút a Wilo Magyarország Kft. kiszereli és a házi múzeuma számára elhozhatja, egyúttal 

pedig költségmentesen leszállít egy megfelelő méretű Stratos-MAXO okosszivattyút és gondoskodik 

annak beszereléséről és beüzemeléséről is. 

 

A régi, még beépített működő szivattyúk üzemi paramétereit és fogyasztását a kiszerelés előtt a Wilo 

Kft. szerviz szakemberei megmérik, hogy az új szivattyúval összevethető legyen. A mérési eredményeket 

jegyzőkönyvben rögzítik így a fogyasztáscsökkenés és az energiamegtakarítás összehasonlíthatóvá válik. 

 

Pályázási feltételek: 

 a pályázó csak távhőszolgáltató vállalat lehet 

 minden távhőszolgáltató csak egy szivattyúval pályázhat 

 pályázni csakis üzemben lévő, működő, Wilo nedvestengelyű szivattyúval lehet 

 csak karimás kivitelű, egyes (nem iker) szivattyúval lehet pályázni 

 a pályázathoz mellékelni kell a szivattyúk olvasható adattáblájáról és a beépítési környezetéről 

készített fotókat 

 a beküldött fotók alapján egyértelműen megállapíthatók a szivattyúk gyártási időpontjai és ezek 

alapján alakul ki a rangsor 

 a rangsor első 10 távhőszolgáltatója kerül be a csereprogramba  

 a pályázók a fotók beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a Wilo Magyarország Kft. marketing 

célokra felhasználja azokat a pályázat lezárását követően is mind online mind pedig nyomtatott 

anyagaiban, és a beküldő távhőszolgáltató vállalatot is megnevezze kommunikációjában 

 a határidő után megküldött fotók nem vesznek részt a pályázat elbírálásában 

 

A fotókat legkésőbb 2019. február 28-ig várjuk a gabor.mozer@wilo.hu e-mail címre, A pályázatok 

elbírálása és a kiértesítés ezt követően 30 napon belül történik meg. A nyerteseket írásban értesítjük, 

továbbá kihirdetjük a Wilo Magyarország Kft. Facebook oldalán és honlapján is! 
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