
 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

Warszawa, 8 sierpnia 2014 r. 

 

Panasonic ogłasza Program Akredytacji dla instalatorów  

Panasonic uruchamia Program Akredytacji skierowany do instalatorów oraz specjalistów 

zajmujących się serwisowaniem urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła powietrze-woda. 

Uzyskanie akredytacji będzie wymagane, aby móc oferować gwarancję producenta po 1 kwietnia  

2015 r. Pierwsze szkolenia w ramach programu rozpoczną się jeszcze w sierpniu br.  

Akredytacja Panasonic to poświadczenie, że dana firma zajmująca się doborem, instalacją bądź 

serwisem urządzeń klimatyzacyjnych posiada niezbędne kompetencje i doświadczenie w pracy  

z produktami Panasonic. Akredytacje można uzyskać na czterech poziomach: 

- AC1 – dla urządzeń RAC (domowe), PACi, VRF i GHP 

- AC2 – dla urządzeń RAC (domowe), PACi i VRF 

- AC3 – dla urządzeń RAC (domowe) i PACi 

- AH1 – dla pomp ciepła powietrze-woda Aquarea. 

Aby firma zdobyła akredytację i poświadczający ją certyfikat, przynajmniej jeden jej pracownik musi 

przejść odpowiednie szkolenie i pozytywnie zdać kończący je egzamin. Warunkiem dopuszczenia do 

szkolenia poziomu drugiego i trzeciego jest ukończenie kursu na niższym poziomie. Czas ważności 

wydanego certyfikatu to jeden rok.  

Uzyskanie akredytacji Panasonic daje firmom szereg wymiernych korzyści. Przede wszystkim 

akredytacja będzie wymagana po 1 kwietnia 2015 r. do oferowania gwarancji producenta na 

instalowane urządzenia. W praktyce oznacza to, że w przeciwieństwie do rękojmi, w przypadku 

napraw instalatorzy będą musieli ponosić jedynie koszty pracy, natomiast części sfinansuje 

Panasonic. Dłuższy jest również czas obowiązywania gwarancji. Dodatkowo akredytowane firmy 

będą mogły zarejestrować się w wyszukiwarce instalatorów na stronie aircon.panasonic.pl i w ten 

sposób uzyskać łatwiejszy dostęp do klientów. 

– Program Akredytacji Panasonic to nie tylko okazja do podniesienia umiejętności instalatorów, ale 

również warunek udzielania gwarancji producenckiej. Jesteśmy przekonani, że poświadczenie 

kompetencji firm instalacyjnych oraz serwisowych będzie dla klientów ważnym argumentem przy 

wyborze rozwiązań klimatyzacyjnych – mówi Jakub Jarzyński, Technical & Service Manager w firmie 

Panasonic.  

Zapisów na odpowiednie szkolenia można dokonywać za pośrednictwem portalu dla 

profesjonalistów PanasonicProClub, który znajduje pod adresem www.panasonicproclub.com,  

w zakładce „Szkolenia”. Pierwsze szkolenia z zakresu pomp ciepła powietrze-woda Aquarea odbędą 

się w dniach 19-20 sierpnia, kolejne 17-18 września.  

 

 

http://www.panasonicproclub.com/


 

 

O systemach klimatyzacyjnych Panasonic 
Panasonic, jeden z liderów branży klimatyzacji, dysponuje ponad 30-letnim doświadczeniem, eksportuje produkty do 
ponad 120 krajów na całym świecie i wyprodukował już 100 milionów sprężarek. Panasonic proponuje cztery linie 
innowacyjnych rozwiązań do ogrzewania i klimatyzacji dla domów, biur, firm i obiektów przemysłowych. Panasonic 
przykłada szczególną wagę do jakości swoich rozwiązań, które mają dobrze przemyślaną konstrukcję i gwarantują zdrowe 
powietrze, a jednocześnie spełniają najsurowsze standardy w zakresie zużycia energii, ochrony środowiska i emisji hałasu. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.aircon.panasonic.pl  
 

O firmie Panasonic  
Panasonic Corporation jest światowym liderem w rozwoju i inżynierii elektronicznej technologii i rozwiązań dla klientów do 
zastosowania domowego, biznesowego, mobilnego i osobistego. Od swojego powstania w 1918 roku firma rozszerzyła 
swoją obecność na całym świecie i obecnie zarządza ponad 500 połączonymi spółkami, które na rok finansowy zakończony 
31 marca 2013 r. zanotowały skonsolidowaną sprzedaż netto w wysokości 7.30 bilionów jenów (68 miliardów Euro). Firma 
oddana jest tworzeniu nowych wartości poprzez innowacje we wszystkich grupach produktowych, aby zapewnić lepsze 
życie i lepszy świat dla swoich klientów. Więcej informacji o firmie i marce Panasonic znajduje się pod adresem 
http://panasonic.net/ lub http://panasonic.pl/. 
 

 

 

Kontakt dla mediów: 

United PR: 

Tomasz Sikorski 

Senior Account Manager 

tel.: +48 22 845 24 50 ext. 109 

tel. kom.: +48 882 177 117 

e-mail: t.sikorski@unitedpr.pl 

 

Emilia Szarawarska 

Junior Account Manager 

tel. +48 22 845 24 50 ext. 106 

e-mail: e.szarawarska@unitedpr.pl 
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