
EEN SYSTEEM DAT ZOWEL KAN VERWARMEN 
ALS KOELEN, HANDIG TOCH?
Met een General Multisplit kan je 2 tot 8 verschillende ruim-
tes verwarmen of koelen. Je kan verschillende AircoHeater 
types combineren en het binnenklimaat eenvoudig naar je 
hand zetten via een centrale wandbediening, aparte IR-be-
dieningen en zelfs je smartphone.
Je voelt het comfort tot in je portemonnee. Een Multisplit- 
warmtepomp haalt immers een groot deel van haar ener-
gie uit de omgevingslucht en verbruikt slechts een minimum 

aan elektriciteit. Bovendien behoren onze AircoHeaters tot 
de zuinigste op de markt.

Wees de zomer te slim af en bestel snel je Multisplit, 
want wij betalen je het geschatte jaarverbruik voor air-
conditioning volledig terug! Cool, right?

STAY COOL
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ACTIE GELDIG 
OP: 

JAARVERBRUIK 
KOELING

 CASHBACK*

MSAO14RIY2 209 kWh € 59

MSAO18RIY2 265 kWh € 74

MSAO18RIY3 274 kWh € 77

MSAO24RIY3 372 kWh € 104

MSAO30RIY4 451 kWh € 126

MSAO36RIY5 500 kWh € 140

*  De cashback is berekend volgens het gemiddelde jaarverbruik van de Mul-
tisplit unit voor koeling bepaald volgens Ecodesign (Europese verordening 
(EU)206/2012). Elektriciteitstarief: €0,28/kWh 

 DIT IS  
JE KORTING

Stuur na de installatie  
de bon op de keerzijde  

ingevuld naar ons adres.

1 JAAR  
GRATIS AIRCO





MULTISPLIT CASHBACK AANVRAAG 
Stuur deze bon volledig ingevuld, samen met een kopie van je aankoopfactuur (van je installateur) en een foto van het serienum-
mer op de buitenunit, naar: Thercon nv, Multisplit Cashback, Kontichsesteenweg 52, 2630 Aartselaar

Naam:

Adres:

Tel./GSM:

Datum bestelling bij Thercon door je installateur:

Thercon orderbevestigingsnummer*:

Datum voltooiing installatie:

Serienummer buitenunit:

Bankrekeningnummer: BE

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer Thercon nv: +32 (0)3 451 24 24
 
*moet worden ingevuld door de installateur

ACTIEVOORWAARDEN

• Deze actie is enkel geldig bij aankoop van een General Multisplit buitenunit in combinatie met 

minimum 2 binnenunits.

• Deze actie is enkel geldig op bestellingen die wij effectief van jouw installateur ontvangen tussen 

1/02/2019 en 31/03/2020. Nadien wordt deze actie vervangen door een nieuwe actie.

• De vermelde cashback bedragen zijn incl. btw.

• De installatie en de facturatie door de installateur dienen te gebeuren vóór 30/04/2020.

• De cashback wordt eenmalig per installatie toegekend.

• Dit aanbod is alleen geldig op installaties in België en G.H. Luxemburg.

• Deze actie is niet cumuleerbaar met andere kortingen en acties,  

met uitzondering van onze Spring Time Actie.

• Wij dienen onderstaande bon volledig ingevuld samen met een kopie van je aankoopfactuur en 

een foto van het serienummer op de buitenunit te ontvangen voor 31/03/2020. Vanaf 1/04/2020 

aanvaarden wij enkel cashback aanvragen via onze website www.gratisairco.be. Max. 2 maanden 

na ontvangst van je aanvraag storten wij je cashback op je bankrekening.


