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Het is weer zomer, en dat betekent 

dat we iets leuks hebben!

Vorig jaar hebben we onze prachtige nieuwe 

Comfort Airconditioning range van het 

Italiaanse merk Clivet geïntroduceerd en dat 

komt nu samen met een spaaractie.

Om de zomer te vieren willen we u als relatie 

graag belonen voor elke bestelling die u doet. 

Beloond worden voor uw bestellingen? Dat 

kan dus met ons spaarprogramma; Clivet 

Punti sparen met Airview.

Kijk voor de uitgebreide
actievoorwaarden op
www.airview.nl.

SPAREN MET 

AIRVIEW

CRISTALLO
hoog aan de wandmodel

5 sets*  |  2,6 - 7,3 kW

HOE HET WERKT

U verdient Clivet Punti (spaarpunten) 

op basis van gerealiseerde omzet op 

de aanschaf van de geselecteerde 

producten uit onze productcategorie 

Comfort Airconditioning. Uw  saldo wordt 

bijgehouden op sparen.airview.nl.

Heeft u genoeg Clivet Punti gespaard? 

Dan verzilvert u ze direct voor unieke 

cadeaus. Het enige wat u hiervoor 

hoeft te doen, is zich aanmelden via 

www.airview.nl/spaarprogramma.

PALLETACTIE

100  clivet 
punti

* Sets mogen gemixt worden.



ACTIES

PORTABLE
MPPB  |  3,9 kW

Set van 4

MULTISPLIT SYSTEMS*
CRISTALLO  |  Hoog aan de wandmodel

DUAL 41M
In combinatie met
twee binnendelen

DUAL 53M
In combinatie met
twee binnendelen

TRIPLE 61M
In combinatie met
drie binnendelen

TRIPLE 79M
In combinatie met
drie binnendelen
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EXTRA Clivet Punti
bij aankoop van onze actiemodellen

PALLETACTIE

* Binnendelen mogen gemixt worden.



CADEAUS

Tefal
ISOLEERBEKER

American Tourister
BON AIR
SPINNER 75CM

Kärcher
HOGEDRUKREINIGER

K2

Heemskerk
VOETBALTAFEL
RANGER

Bourgini Grand
CITRUS JUICER
DELUXE

SMEG
ESPRESSO
MACHINE

Berghoff 
KERAMISCHE

BBQ LARGE 

Fitbit
CHARGE 4

UNIEKE CADEAUS
Nog veel meer

op sparen.airview.nl
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In deze overzichtstabel ziet u hoeveel Clivet Punti u kunt verdienen bij bestelling van modellen 

uit onze Comfort Airconditioning range. Verdere kenmerken en technische gegevens van deze 

modellen vindt u in onze catalogus en op www.airview.nl.

OVERZICHTSTABEL 
CLIVET PUNTI


