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Кожен наш дилер має 
можливість відправитися 
в незабутню подорож.

Накопичуй бали та подорожуй!

Все дуже легко.

У акції бере участь обладнання, представлене в Таблиці
балів* (стр. 3)
Бали нараховуються після повного закриття угоди (все
відвантажено, все сплачено).

Дилер сам веде облік балів і при їх накопиченні
звертається до свого менеджера. Менеджер передає дані
куратору, який перевіряє накопичені бали і зв'язується з
дилером для планування поїздки**.

Дилер зобов'язується зробити мінімум 5 фотографій з
прапором Aclima, який надається при відправленні і дає
згоду на використання їх в рекламних цілях компанії Aclima.

Акція діє протягом 2021 року.

Заявити про бажання використати бали на подорож необхідно не пізніше, ніж за 20 робочих днів до запланованої дати
туру.

* Бали нараховуються при стандартній градації знижок і не враховуються при додаткових спец. умовах.
** Подорож, придбана за бали, розрахована на 1 людину. Доплата за додаткову персону розраховується індивідуально (балами або грошима).

1

2

3

4

5 Накопичені бали до кінця 2020 року можна витратити до 
1 квітня 2022 року.
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Таблиця балів
У акції бере участь лише те обладнання, яке було 
придбано без урахування проектної або об'єктної 
додаткової знижки.

Теплова 1 холодильна потужність обладнання роз-
раховується за параметрами EUROVENT.

Умови акції тривають до 31.12.2021 року. Якщо до 
цієї дати не було придбано обладнання і не були 
реалізовані бали – набирають чинності нові умови.

Накопичені бали до кінця 2020 року можна 
витратити до 1 квітня 2022 року.

Бали дійсні рік з моменту їх зарахування.

Припливно-витяжна установка (з рекуператорами)

Припливна установка

Витяжна установка

Розділ Бренд Од. вимірювання Бали Зауваження

Вентиляційні установки

WEGER

100 м3/год
(по припливному повітрю)

30 Припливно-витяжна установка (з рекуператорами)

20 Припливна установка

10 Витяжна установка

VTS

15 Припливно-витяжна установка (з рекуператорами)

10 Припливна установка

5 Витяжна установка

MYCOND 40 Припливно-витяжна установка (з рекуператорами)

VRF
HAIER зовнішні блоки

1 кВт

45
Додаються зовнішні та внутрішні блоки 

HAIER внутрішні блоки 25

Напівпромислові блоки
HAIER зовнішні блоки 10

HAIER внутрішні блоки 5

Чилер повітря/вода
CLIMAVENETA 20

MYCOND MCU 11

Чилер вода/вода CLIMAVENETA 12

Драйкулер, конденсатор
ALFA LAVAL 7

Thermokey 7

Фанкойл
MYCOND 3

MYCOND Glass/Sillent 19

Руфтоп MYCOND 13

Повітряні теплові насоси

CLIMAVENETA

1 кВт

25

MYCOND Smart 32

HITACHI 40

Парові зволожувачі повітря
Dristeem

1 кг/год
5

MYCOND 15

Осушувачі повітря MYCOND 1 л/добу 2

Тепловентилятори та завіси VTS 1 шт 20
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Пакети
подорожей

Обирайте будь-який напрямок відпочинку і ми
прорахуємо бали.

У разі, якщо накопичених балів недостатньо для
бажаного туру – Ви можете докласти власні
кошти до вже зібраних балів і здійснити
подорож.

All inclusive
У вартість входить:

Room Rate

Вed & Вreakfast

переліт,
трансфер

проживання харчування додаткові
переваги

переліт,
трансфер

проживання сніданок

У вартість входить:

переліт,
трансфер

проживання

У вартість входить:



НАПРЯМКИ ТУРІВ
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Варіанти 
турів 2021

Обирайте серед наших найпопулярніших турів
або запропонуйте свій власний напрямок.

Ми прорахуємо Ваші бали та порівняємо їх з
обраним Вами маршрутом відпочинку.

Екзотичний
Приклади найпопулярніших напрямків:

Пляжний
Приклади найпопулярніших напрямків:

Туристичний
Приклади найпопулярніших напрямків:

Італія Нідерланди Іспанія Грузія

Туреччина Індія Мексика Єгипет

ТанзаніяСінгапур Мальдіви Таїланд

Приклади
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НАЙПОПУЛЯРНІШІ ТУРИ
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Подорожуй
зарубіжжям

Програма дає можливість потрапити до будь-
якого куточку світу.

На карті відзначені наші найцікавіші та
найпопулярніші маршрути, які були обрані
дилерами раніше.
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Єгипет – стародавня країна з багатими культурними традиціями і розвиненою
туристичною інфраструктурою, що приваблює мандрівників з усього світу. На
узбережжі Червоного моря збираються дайвери, занурюються під воду і
милуються коралами та різноманіттям видів риб.
Прекрасний клімат, тепле море, широкі піщані пляжі, якісні готелі, різноманітні
екскурсії, непідкорена екзотика – все це робить відпочинок в Єгипті
незабутнім: сюди хочеться повертатися знову і знову.
Традиційний варіант відпочинку в Єгипті – це тур на 7 ночей.
Тур на 1 персону*

All inclusive
Від 2500 балів (всі періоди)Єгипет

* Туроператор залишає за собою право змінювати деталі туру. 
** Пропозиція діє при двомісному розміщенні в номері.
***Орієнтовна кількість днів – 7-10.
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Кожен мріє опинитися в східній казці і хоч на хвилину поринути в розкішний
світ султанського палацу. Чого варті хоча б безкраї базари, схожі на царську
скарбницю, чудові османські мечеті і візантійські церкви, цілющі турецькі
лазні і стародавні пам'ятники античного світу.
Додайте сюди ж піщані пляжі, східні солодощі, прогулянки яхтою,
захоплюючий дайвінг, апетитний плов, гарячий кебаб і танці до ранку – ось ви
і в полоні у східній казці.
Тур на 1 персону*

* Туроператор залишає за собою право змінювати деталі туру. 
** Пропозиція діє при двомісному розміщенні в номері.
***Орієнтовна кількість днів – 7-10.

Туреччина
Від 3000 балів (зима) 
Від 3500 балів (інші періоди)
готель 4/5

2021»
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Хорватія — це невелика південна країна з багатою культурною спадщиною та
красивою природою. Це справжня перлина Адріатики з прекрасними пляжами
Істрії та Далмації, теплим смарагдовим морем, чарівними стародавніми
приморськими містами, оливковими гаями та вершинами Динарських гір.
Хорватія — одне з найпопулярніших місць для відпочинку в Європі, країна
дивовижних контрастів, де на стародавній Римській спадщині побудовані
старослов’янські споруди, а Венеціанська Архітектура стикається з
монументальною австрійською і будівлями часів соціалізму.
Тур на 1 персону*

Хорватія
Від 3000 балів (зима) 
Від 3500 балів (інші періоди)
готель 4/5

* Туроператор залишає за собою право змінювати деталі туру. 
** Пропозиція діє при двомісному розміщенні в номері.
***Орієнтовна кількість днів – 7-10.
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Чорногорія

Хорватія – це невелика південна країна з багатою культурною спадщиною та
красивою природою. Це справжня перлина Адріатики з прекрасними пляжами
Істрії та Далмації, теплим смарагдовим морем, чарівними стародавніми
приморськими містами, оливковими гаями та вершинами Динарських гір.
Хорватія – одне з найпопулярніших місць для відпочинку в Європі, країна
дивовижних контрастів, де на стародавній Римській спадщині побудовані
старослов’янські споруди, а Венеціанська Архітектура стикається з
монументальною австрійською і будівлями часів соціалізму.
Тур на 1 персону*

* Туроператор залишає за собою право змінювати деталі туру. 
** Пропозиція діє при двомісному розміщенні в номері.
***Орієнтовна кількість днів – 7-10.

Від 3000 балів (зима) 
Від 3500 балів (інші періоди)
готель 4/5
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Албанія

Албанія – прихована перлина Середземного моря. Найменш відома широкому
туристичному ринку балканська країна. Албанія затишно розташувалася у
ласкавих хвиль Адріатичного і Іонічного морів, в оточенні своїх більш
популярних у відпочиваючих прибережних сусідів – Греції та Чорногорії.
Країна має багату культурну спадщину, славиться своїми мальовничими
каньйонами і прекрасними чистими пляжами. Місцеве населення по-
балканськи гостинне, це спостеріагається по прийнятним цінам, шанобливому
відношенні до кожного туриста та щедрими порціями страв у ресторанах.
Тур на 1 персону*

Від 3000 балів (зима) 
Від 3500 балів (інші періоди)
готель 4/5

* Туроператор залишає за собою право змінювати деталі туру. 
** Пропозиція діє при двомісному розміщенні в номері.
***Орієнтовна кількість днів – 7-10.



ПРОГРАМА «ПОДОРОЖУЙ З ACLIMA 2021»

Домінікана

Домініканська Республіка має цікаву, неоднозначну і багату історію. Домініка-
на – один з найбільших туристичних центрів у світі. Туризм, експорт тютюну та 
кави – основи економіки держави, що розкинулася в серці Карибського моря. 
Сьогодні, можна говорити із впевненістю, що тури в Домінікану – це подорож 
в країну, яка лідирує в Карибському басейні за багатьма показниками – 
кількість пам'ятників архітектури й пам'яток, рівень сервісу та обслуговування, 
що не поступається стандартам Європи. Унікальні кліматичні умови, тропічний 
морський клімат, висококласні готелі та кваліфікований персонал, створюють 
в Домінікані дійсно «райський» відпочинок для всіх. 
Тур на 1 персону* 

* Туроператор залишає за собою право змінювати деталі туру. 
** Пропозиція діє при двомісному розміщенні в номері.
***Орієнтовна кількість днів – 7-10.

Від 15000 балів (всі періоди)
готель 4/5
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Мексика

Мексика – держава в Північній Америці, на заході омивається водами 
Каліфорнійської затоки та Тихого океану, на сході – водами Мексиканської 
затоки й Карибського моря. Це вражаюче розмаїття, яке важко собі уявити 
заздалегідь: за короткий час тут можна побачити міста-мегаполіси, будівлі 
часів іспанської колонізації, ультрасучасні готелі та археологічні пам'ятники 
найдавніших індіанських культур, розкішні пляжі й засніжені вулкани, квітучі 
долини, пустелі й тропічні ліси, що потопають в зелені.
Саме в цій країні збереглися цілі міста найдавніших цивілізацій Майя та 
Ацтеків.
Тур на 1 персону* 

* Туроператор залишає за собою право змінювати деталі туру. 
** Пропозиція діє при двомісному розміщенні в номері.
***Орієнтовна кількість днів – 7-10.

Від 12000 балів (всі періоди)
готель 4/5
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Мальдіви

Мальдіви – один з найбільш привабливих екзотичних напрямків. Оточені 
пальмами коралові острови з білосніжними пляжами, кристально-чисті теплі 
води, бірюзові лагуни, прекрасні коралові рифи з екзотичними морськими 
мешканцями й повне усамітнення. Відпочинок на Мальдівах насамперед для 
тих, хто втомився від міської метушні та мріє про затишок, красу і спокій. 
Одне із найбільших задоволень на островах – місцева кухня, сформована під 
впливом індійських та арабських кулінарних традицій. У місцевих стравах 
широко використовується рис, риба, морепродукти, фрукти та овочі. Різнома-
ніття додають специфічні прянощі та спеції.
Тур на 1 персону*

* Туроператор залишає за собою право змінювати деталі туру. 
** Пропозиція діє при двомісному розміщенні в номері.
***Орієнтовна кількість днів – 7-10.

Від 10000 балів (всі періоди)
готель 4/5
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Об'єднані
Арабські
Емірати
ОАЕ – це і чарівність екзотики східної казки, і західні стандарти обслуговуван-
ня. Першокласні ювелірні магазини, гігантські торгові центри, незабутній 
шопінг. Країна арабських шейхів, хмарочосів та найкращих у світі готелів. На 
кожному пляжі Еміратів пісок білого відтінку, а посеред пустель цвітуть сади. 
Тур в ОАЕ дозволить вам познайомитися з багатою екскурсійною програмою, 
дасть прекрасні можливості для активного відпочинку і насиченого нічного 
життя. В цій країні роблять все можливе, щоб відпочинок був цікавим і 
комфортним: вдосконалюють інфраструктуру і роботу служб індустрії гостин-
ності. В Еміратах туристів завжди чекає гостинний прийом та атмосфера повної 
безпеки.
Тур на 1 персону* 

* Туроператор залишає за собою право змінювати деталі туру. 
** Пропозиція діє при двомісному розміщенні в номері.
***Орієнтовна кількість днів – 7-10.

Від 3000 балів (зима) 
Від 3500 балів (інші періоди)
готель 4/5
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Подорожуй
Україною

Мальовничі та захоплюючі краєвиди України
чекають підкорення!

Накопичені бали можна витратити на подорож
будь-яким куточком України.
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Група Шацьких озер – це найчистіша вода, соснові ліси, найсильніша
енергетика – це те, що потрібно кожному жителю мегаполісу, щоб відновити
свої сили і перезавантажитися.
До недавнього часу відпочинок на Шацьких озерах був традиційним для
прикарпатських регіонів, всього 2 години їзди – і ви на місці. Але віддаленість
курорту не стала на заваді для туристів з інших областей, так як незабутній
відпочинок взяв гору над питанням «як дістатися» і над самою поїздкою.
Шацькі озера багаті не тільки своєю природою, а й різноманітністю розваг для
туристів. Тут є дозвілля на будь-який смак. Кінні прогулянки, велосипеди і
квадроцикли як наземного спорту. Дайвінг, віндсерфінг, риболовля, а також
прокат яхт і катамаранів в вигляді водного дозвілля. Для дітей тут є
мотузковий парк, пейнтбол, а також настільний теніс.

* Туроператор залишає за собою право змінювати деталі туру.
** Пропозиція діє при двомісному розміщенні в номері.

Шацькі озера Від 1000 балів



Релакс тур
на Драгобраті

Від 1000 балів
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Прекрасний куточок карпатських гір, в якому можна в повній мірі насолодити-
ся чудовою карпатською природою, і відпочити від рутини буднів і щоденної 
метушні, якої немає кінця.
Тури на Драгобрат з Києва – це можливість насолодитися природними красо-
тами, відпочити в чанах, спробувати справжню гуцульську кухню, і ще купа 
маленьких, але таких приємних радощів.

* Туроператор залишає за собою право змінювати деталі туру. 
** Пропозиція діє при двомісному розміщенні в номері.
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Херсонщина

В цьому турі Вас очікують: таємниці Херсона, Олешківські піски, острів
Джарилгач та морські прогулянки. Ну, і який же Південь без вина? Ми
обов’язково відвідаємо сімейну крафтову виноробню, створену за прикладом
французьких шато і подегустуємо автентичні вина.

* Туроператор залишає за собою право змінювати деталі туру.
** Пропозиція діє при двомісному розміщенні в номері.

Від 1000 балів
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Бессарабія

• Вилково – українська Венеція. Місто старообрядців. Жителі ведуть самобутній,
відірваний від зовнішнього світу спосіб життя, і розмовляють на оригінальному
російською діалекті ще допетровських часів.

• Екскурсія на «Європейську сироварню». Тут ви зможете прослухати змістовну і
цікаву екскурсію, продегустувати смачні місцеві сири і просто відмінно провести час.

• Центр культури вина «SHABO». Тут ми зможемо познайомитися з продукцією
торгової марки «SHABO», дегустація якої проводиться в красиво обладнаному
кришталевому залі.

• Екскурсія в Білгород-Дністровську фортецю.
• Білгород-Дністровський, або як ще називають це дивовижний місто – Аккерман,

входить в десятку найдавніших міст світу. Йому 2500 років і за давністю він стоїть в
одному ряду з такими світовими містами, як Пекін, Єрусалим, Рим і Афіни.

* Туроператор залишає за собою право змінювати деталі туру.
** Пропозиція діє при двомісному розміщенні в номері.

Від 1000 балів
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Якщо проїхати вздовж Одеської області, можна зустріти досить різнопланові
куточки. Нічні клуби просто неба, пляжі Блакитного прапора, безлюдні морські
коси, наметові містечка і ресторани на воді в тіні.

Популярні курорти Одеської області:
• Южне
• Фонтанка
• Крижанівка
• Чорноморськ
• Санжійка та Грибівка
• Білгород-Дністровський
• Кароліно-Бугаз

* Туроператор залишає за собою право змінювати деталі туру.
** Пропозиція діє при двомісному розміщенні в номері.

• Затока
• Сергіївка
• Курортне, Лебедівка та Катранівка
• Татарбунари
• Вилкове
• Ізмаїл

Одеська обл. Від 1500 балів



ПРОГРАМА «ПОДОРОЖУЙ З ACLIMA 2021»

Статистика подорожей

У 2020 році більше сотні наших дилерів скористалися програмою «Подорожуй 
з Aclima».

Єгипет, Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати – одні з найпопулярніших 
напрямків за минулий рік. Особливо популярними стали напрямки по Україні – 
Буковель, Драгобрат, Бессарабія.

Мальдіви та Домінікана посіли перше місце серед найекзотичніших напрямків 
подорожей.

Ви завжди можете обрати серед найпопулярніших турів або запропонувати 
свій власний.
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0:50 / 2:50 HD

ПРОГРАМА
«ПОДОРОЖУЙ З ACLIMA»

реалізовуй обладнання,
накопичуй бали та подорожуй!

https://youtu.be/cX3hxFRmpQ4


Зверніться до Вашого менеджера, 
він проконсультує Вас і презентує продукцію Aclima, 
яка бере участь в програмі.

+38 (044) 500 00 59
info@aclima.com.ua
aclima.ua

Представництво в регіонах

Львів: (032) 232 00 59 
Харків: (057) 784 00 59 
Дніпро: (056) 766 07 59 
Одеса: (048) 710 03 15


