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Lakossági kazán kiárusítás és vásár keretében több, mint 100 gázkészülék közül válogathatnak 
a Construmára kilátogatók. 
 
Közel 20 különböző gázkészülék márka teljes szortimentje fog felsorakozni a Merkapt Zrt., 
épületgépész kereskedő standja mellett berendezett kiárusításon. A szakkereskedő nem csak 
az általa forgalmazott készülékeket, hanem a piacon elérhető, akár utolsó darab készülékeket 
is kiárusítja.  
 
A 2016 július 1-én életbe lépő jogszabály szerint a hagyományos, nyílt égésterű és turbós 
készülékek már nem kapnak engedélyt a használatba vételre, így, ha valaki még szeretne ilyen 
típusú készüléket üzembe helyezni, akkor ez lesz talán az utolsó alkalom a vásárlásra. A nem 
kondenzációs készülékek forgalomba hozatalát ugyanis már a tavalyi évben korlátozták az EU 
területén, így csak a készlet erejéig elérhetőek ezek az olcsóbb típusok. 
 
A kedvezmény esetenként az 50%-ot is elérheti, ami függ a készülék állapotától (pl. karcos, 
esztétikai hibás) és piaci kínálatától. Minden készülék egyedi áras, így érdemes válogatni a 
lehetőségek között.  
 
Az úgynevezett elfekvő készlet kiárusítása mellett megjelennek a csúcsmodellek is. Legyen szó 
akár egy kondenzációs készülékről vagy hibrid hőszivattyús kazánról mindent megtalálhatunk 
a kínálatban. Akinek komolyabb rendszerre van szüksége, például szolár tárolóra, 
napkollektorra vagy automatikára, azt is mind megtalálja a Merkapt kínálatában. 
 
Hogyan ismerjük ki magunkat a készülékek között? Segítenek a gázkészülék gyártók képviselői, 
akik szakmai tanácsadással támogatják a vásárlókat. A személyes konzultáció, az igények 
felmérése és a kiválasztás ingyenesen igénybe vehető. 
 
Kazáncsere akció keretében a Merkapt Zrt. minden használt, akár működésképtelen 
gázkészüléket beszámít 5 000 Ft értékben! A használt, lecserélt készüléket elég 30 napon belül 
eljuttatni a Merkapt bármelyik kiskereskedelmi üzletébe és az 5 000 Ft-ot azonnal kézhez 
kapják, amennyiben az új készüléket a Nagy Kazánválasztó Nap keretében vásárolták meg. 
 
A kiválasztott és megvásárolt kazánokat azonnal el is vihetjük, de igény esetén 24 órán belül 
házhoz szállítják egy országos futárszolgáltatás keretében! Érdemes élni a lehetőséggel, ha 
nem akarjuk mi cipelni az esetenként 30-40kg-os készülékeket. 
 
Ha nem választott még kivitelezőt, a Fűtésdoktor szolgáltatás keretén belül fűtésszerelőkhöz 
is kapunk elérhetőséget, akik a beüzemelést megelőzően kiépítik a rendszert és felszerelik a 
készüléket. A megvásárolt készülékekhez ajándék kupont kapunk, amit beválthatunk a 
készülék beüzemelésekor, így nem csak a készülék árán, de a használatbavételén is 
spórolhatunk, ha az ajánlott szakembert bízzuk meg. 
 
 
A gázkészülék Önmagában még nem elegendő a készülékcseréhez, számos kapcsolt termékre, 
például iszapleválasztóra, CO érzékelőre, szoba termosztátra, szerelvényekre is szükségünk 
lesz, amire egy Construma akciós csomagot tudunk most igénybe venni, ha kihasználjuk a 
lehetőséget. 
 
Ne halogassa tovább a kazáncserét, válasszon most!  


