
Nefit TopLine inruiloptie 2018

Waarom deze bijzondere aanbieding?
Begin februari 2017 hebben wij de markt geïnformeerd dat in TopLine toestellen 
geproduceerd in 2006-2009 een type brander zit die vervangen dient te worden. 
De vervanging mag, zoals afgestemd met de autoriteiten, tijdens het eerstvolgende 
regulier onderhoud plaatsvinden tussen nu en eind 2018.

We zien dat er consumenten zijn die er voor open staan om hun huidige TopLine 
toestel in te ruilen in plaats van vervanging van de brander of een defecte wisselaar.
Daarom hebben wij besloten om consumenten een alternatief aan te bieden.

U kunt gebruik maken van een hoog inruilbedrag voor uw huidig TopLine toestel,  
indien u voor een nieuw Nefit HR-toestel of Nefit EnviLine warmtepomp kiest.

Overleg met uw installateur.
Aan u de keuze!

Een nieuw Nefit toestel als alternatief 
voor  uw huidige TopLine toestel



Nefit TopLine inruiloptie 2018

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. Jo
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Inruilkorting van € 600,- of van € 785,-  
en bespaar ook nog eens op energie
De voordelen van een nieuw toestel  
  U beschikt over een gloednieuw toestel waarmee u  
zonder omkijken weer jaren vooruit kunt. 

  U heeft weer de zekerheid van de volledige garantie. 
  Gezien het hoge inruilbedrag is er sprake van zeer  
gunstige afschrijvingskosten op uw huidige toestel. 

  Met een Nefit HR-toestel van de nieuwste generatie  
bespaart u extra op energiekosten. Dat scheelt tot  
wel € 65,- per jaar. 

  De nieuwste generatie toestellen is klaar voor de  
toekomst. Bijvoorbeeld voor wijzigingen in de samen-
stelling van het aardgas. Het nieuwe toestel hoeft  
hiervoor t.z.t. niet te worden aangepast. 

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

Hoe werkt het? 
Selecteer in overleg met uw installateur het nieuwe  
Nefit toestel van uw keuze. Dit kan bijvoorbeeld ook  
(een combinatie met) een warmtepomp zijn.  
Uw installateur stelt vervolgens een offerte op inclusief  
installatiekosten. 
Optie 1: De korting wordt in de offerte reeds verwerkt. Wij 
verrekenen het inruil bedrag in dat geval met de installateur. 
Optie 2: U declareert het inruilbedrag zelf rechtstreeks bij 
Nefit. In dat geval ontvangt u via e-mail een unieke code. 
Met deze code kunt u de inruilkorting via een speciale 
website incasseren. 
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.

Huren kan ook 
Denkt u aan een nieuw toestel, maar ziet u op tegen de 
eenmalige kosten? Dan biedt Nefit u ook, onder bepaalde 
condities, de mogelijkheid om het toestel te huren.  
Een nieuwe HR-ketel regelt u heel gemakkelijk online op 
www.nefit.nl. In de offertetool ziet u het reguliere maand-
bedrag. Op het moment dat u kiest voor huur, zullen wij  
het inruilbedrag in mindering brengen op het maandelijkse 
huurbedrag, verdeeld over de gehele looptijd van het huur-
contract. Ook een Nefit warmtepomp huurt u voor een vast 
maandbedrag, all-in. Indien u een Nefit toestel wilt huren, 
dient u altijd vooraf contact met ons op te nemen om  
gebruik te kunnen maken van het inruilaanbod.

Welke toestellen komen in aanmerking?
Hieronder vindt u een overzicht van de type toestellen die 
in aanmerking komen voor dit inruilaanbod.

Meer informatie
Vraag uw installateur naar de voorwaarden of neem  
contact op met de Nefit Consumenten Service.

TOESTEL TYPE
Geproduceerd in 2006 t/m 2009

Inruilbedrag in 
geval van koop

Korting op het maandbedrag 
in geval van huur

TopLine HR25 € 600 € 4,17

TopLine HR30 € 600 € 4,17

TopLine Compact HRC25/CW4 € 600 € 4,17

TopLine Compact HRC30/CW5 € 600 € 4,17

TopLine AquaPower HRC25/CW4 € 600 € 4,17

TopLine AquaPower HRC25/CW5 € 600 € 4,17

TopLine AquaPower HRC30/CW5 € 600 € 4,17

TopLine AquaPower Plus HRC25/CW6 € 785 € 5,45

TopLine AquaPower Plus HRC30/CW6 € 785 € 5,45

Genoemde bedragen zijn incl. BTW en geldig tot en met  31 december 2018.


