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Conte sempre com o Apoio Total  
da marca líder de mercado
A Vulcano é responsável pelo desenvolvimento, fabrico e comercialização de uma completa e variada gama de 
produtos – esquentadores, termoacumuladores, caldeiras, aquecimento central, bombas de calor, solar térmico 
e ar condicionado – que oferecem as melhores soluções de água quente para consumo sanitário, bem como para 
aquecimento central e climatização.

Cliente 
Para além da ampla oferta de produtos de 
qualidade, o grau de confiança que a Vulcano 
conquistou em Portugal resulta igualmente do 
Apoio Total que a marca disponibiliza. Um apoio 
que começa logo nos parceiros, apostando numa 
formação que valorize as competências dos 
profissionais que trabalham com os seus produtos.  
Neste sentido, dispõe de uma ampla gama 
de Serviços que acompanham o processo de 
aquisição do produto: na pré-venda, na venda 
e no pós-venda. Este apoio estende-se aos 
clientes finais.

Venda 
Para acompanhar o processo de venda  
é fundamental conhecer tecnicamente  
os equipamentos. Nesse sentido, a Vulcano 
aposta na Formação dos parceiros, 
colaboradores e numa Equipa Comercial  
com forte cariz técnico.

Pós-venda 
Pela natureza dos produtos, o contacto com  
os clientes finais prolonga-se para além da 
venda, quando um cliente solicita um Serviço  
Pós-Venda. A Vulcano dispõe de uma vasta 
rede de Postos de Assistência Técnica 
Certificados que presta serviços entre 24h 
e 48h e de Contratos de Manutenção que 
garantem o funcionamento perfeito do 
equipamento. É por todas estas razões que 
se pode confiar na qualidade das soluções 
Vulcano e contar com o Apoio Total  
da marca líder de mercado.

Apoio Total
Vulcano

Venda

Pré-venda

Pós-venda

Cliente

Pré-venda 
O website www.vulcano.pt e o Gabinete de 
Estudos e Dimensionamento fazem a primeira 
ligação da marca Vulcano com o público em geral 
e profissional, fornecendo antecipadamente todas 
as informações e explicações sobre a gama de 
produtos comercializados pela marca. Através  
do website, está ainda disponível documentação 
sobre os diversos produtos (catálogos, 
folhetos, manuais de instalação, certificados de 
homologação, etiquetas e fichas de produto, entre 
outros), o que se torna de extrema importância 
aquando da aquisição de produtos Vulcano.
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Tudo sobre a Vulcano,  
onde e quando precisar

Área de acesso profissional
Como registar-se na área Profissionais:

1. Aceda ao website Vulcano: www.vulcano.pt
2. Clique no separador “Profissionais” 
3. Clique em “Registar”
4. Preencha totalmente o formulário de registo  

e clique em “Enviar”
5. Receberá um e-mail para criar a password de acesso

Poderá ainda:
• Recuperar a password: clique no separador 

“Profissionais” e em seguida “Recuperar Password”
• Editar os seus dados: na área “Profissionais”, clique  

em “Editar Dados”, atualize os dados que pretende  
e clique em “Enviar”

Como aceder à área Profissionais:

1. Aceda ao website Vulcano www.vulcano.pt e clique  
no menu “Profissionais”

2. Coloque o username e a password e clique em “Login” 
3. Navegue por todos os menus do website

WEBSITE VULCANO: WWW.VULCANO.PT

Sempre atenta à evolução tecnológica do mercado e à necessidade de fornecer aos clientes informação atualizada,  
a Vulcano apresenta o website www.vulcano.pt com novas funcionalidades, e sempre com informação completa, atual  
e detalhada.
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Menus Descrição Área Geral Descrição Área Profissionais

Produtos

• Gama de Produtos
• Principais Características
• Dados Técnicos
• Documentação
• Produtos Relacionados
• Exemplos de Soluções Integradas 3D: Água 

Quente, Condensação, Solar, Ar Condicionado, 
Casa Sustentável

-

Documentação

• Manual de Produto
• Catálogo de Produtos
• Folhetos
• Documentação Técnica (Pesquisa)
• Manuais de Instalação
• Fichas Técnicas
• Fotografias
• Características de Produto
• Outros

• Tabela de Preços
• Catálogo de Peças
• Certificados de Homologação
• Documentação Técnica (Pesquisa)
• Material Ponto de Venda
• Produtos Descontinuados
• Outros

Serviços

• Aconselhamento: Esquentadores, 
Termoacumuladores, Aquecimento Central  
e A.Q.S., Energias Renováveis, Climatização

• Pós-Venda: Assistência, Manutenção, Garantia

• Pós-Venda: Serviços e Manutenção, Acordos 
com Fornecedores, Notas Informativas, Notas 
Técnicas, Eventos, Certificados

Eficiência Energética

• Esquentadores Termostáticos
• Caldeiras de Condensação
• Solar
• Controlador Control Connect
• Bombas de Calor
• Poupança e Conforto

-

ErP ErP -

• Nova Diretiva Energética ErP
• ErP: Apoio Total Vulcano
• Assistente Vulcano ErP (Impressão de Etiquetas)

Contactos

• Contacte-nos: Geral, Fábrica, Comercial,  
Pós-Venda

• Opinião
• Ajuda: FAQ’s, Dúvidas, Glossário, Links úteis

• Contacte-nos: Encomendas, Vendas, Marketing, 
Formação, Estudos e Dimensionamento

• Equipa Comercial

Vulcano

• Historial
• Instalações
• Notícias: Produtos, Atividades Educacionais, 

Feiras e Eventos, Campanhas de Comunicação, 
Instalações, Geral

• Campanhas de Comunicação: Imprensa, Outdoor, 
Rádio, TV, Internet

• Notícias: Club V, Formação, Documentação

Formação -

• Cursos de Formação: Esquentadores  
e Termoacumuladores, Aquecimento Central  
e A.Q.S., Solar, Ar Condicionado, Bombas de Calor  
e Dimensionamento

• Curso ErP
• Cursos de Certificação

Club V -
• Clube de fidelização da Vulcano dirigido a clientes 

diretos

Mapa Do Site • Para uma pesquisa rápida e fácil da informação 
pretendida

-

Política de 
Privacidade  
e Copyright

• Conheça a Política de Privacidade e Copyright 
do website Vulcano

-

Nota: O acesso à área profissional tem permissões diferentes consoante o perfil de utilizador.
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E-NEWSLETTER VULCANO: NOTÍCIAS EM PRIMEIRA MÃO!

Notícias em primeira mão: a e-newsletter da Vulcano tem como objetivo dar  
a conhecer aos clientes registados na área “Profissionais” todas as novidades  
em primeira mão! Será sempre o primeiro a saber tudo sobre:

REDES SOCIAIS

No seguimento da estratégia de maior proximidade da marca com os seus 
clientes, é possível estar a par de todas as novidades Vulcano através da página  
de Facebook, Instagram, LinkedIn e do canal de Youtube.

Estes suportes online permitem também uma maior interação e dinamismo  
na relação com os clientes, sendo um ponto de partida para a realização  
de passatempos e outras ações, bem como também para comunicar as últimas 
novidades sobre os produtos Vulcano.

• Produtos
• Documentação 
• Notícias
• Formação
• Campanhas de comunicação 
• Vídeos
• Muitas outras novidades

www.facebook.com/VulcanoPortugal

www.youtube.com/VulcanoPortugal

www.linkedin.com/company/vulcanoportugal

www.instagram.com/vulcanoportugal/
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MICROSITE E APP CLUB V

O clube de fidelização da Vulcano, Club V, é uma aposta da marca que se tem 
revelado um sucesso. De forma a criar uma maior proximidade com os clientes, 
a Vulcano desenvolveu um microsite específico para o Club V,  
www.clubv.vulcano.pt. 
 
Uma das grandes novidades do Club V é o lançamento da app, uma aposta  
na conectividade. A primeira grande vantagem da app Vulcano ProClubV  
é a possibilidade de trocar pontos por prémios onde e quando quiser,  
a qualquer hora, bem como consultar campanhas ativas, catálogos  
de produto, entre outros.

SIMULADOR DE POUPANÇA

A Vulcano sabe que poupar é uma necessidade cada vez 
maior e por isso desenvolveu um simulador de poupança,  
www.simuladordepoupanca.vulcano.pt que está 
estruturado por: Gama Vulcano, Esquentadores 
Termostáticos e Bombas de Calor para A.Q.S.

App Vulcano ProClubV
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Acesso à Documentação
Para ter acesso ou consultar a documentação disponibilizada pela Vulcano deverá:
• Aceder ao menu “Documentação” do website www.vulcano.pt e consultar e/ou gravar os documentos em formato 

digital, ou ainda realizar um pedido de documentação em formulário próprio
• Enviar um pedido através do e-mail: info.vulcano@pt.bosch.com 
• Solicitá-la ao responsável comercial da área geográfica correspondente

Catálogos Folhetos Tabelas de Preços

Água Quente

•   Esquentadores
•   Termoacumuladores elétricos
•   Termoacumuladores a gás
•   Bombas de Calor para A.Q.S.

Solar Térmico

•   Solar Térmico

•  Esquentadores
•  Esquentadores Termostáticos
•  Solar Térmico
•  Ar Condicionado
•  Mini Catálogo Geral
•  Contratos de Manutenção
•  Website
•  Outros

•  Água Quente
•  Aquecimento e Solar Térmico
•  Ar Condicionado
•  Peças e Acessórios

Ar Condicionado

•  Ar Condicionado

Aquecimento

•   Caldeiras murais
•   Caldeira de chão de condensação 

a gasóleo
•   Caldeira a lenha
•   Radiadores e toalheiros
•   Depósitos
•   Controladores

Informação Geral

•  Serviços

A Vulcano tem vindo, ao longo destes anos, a introduzir no mercado aparelhos com características e funcionalidades 
exclusivas, os quais têm constituído novidades mundiais. A comunicação ao mercado destes lançamentos passa, entre 
outros aspetos, pelo desenvolvimento e produção de informação técnico-comercial de apoio, de forma a comunicar  
e dotar os nossos clientes de conhecimento, e esclarecer as suas dúvidas sobre toda a gama de produtos Vulcano.

Documentação
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Serviços complementares
Como especialista nesta área, este gabinete presta ainda 
os seguintes serviços adicionais:
• Especificações técnicas/ funcionamento  

de equipamentos
• Acompanhamento em obra (solicitado através do seu 

técnico/comercial) 
• Elaboração de esquemas de princípio das soluções 

Vulcano

Gabinete de Estudos e Dimensionamento
O Gabinete de Estudos e Dimensionamento (GED) dá uma resposta rápida e de confiança ao instalador, construtor  
e projetista, no aconselhamento e na preparação de soluções para sistemas solares térmicos, sistemas de aquecimento 
de águas sanitárias, aquecimento central e climatização. Na pré-venda o gabinete presta também um serviço  
de atendimento e aconselhamento, servindo como plataforma de comunicação entre a Vulcano e o cliente.

Atividade principal
O Gabinete de Estudos e Dimensionamento tem como 
principal função dar apoio:
• No dimensionamento de sistemas e aconselhamento  

de soluções para águas quentes sanitárias
• No dimensionamento e aconselhamento de soluções  

para climatização e aquecimento central 
• No dimensionamento e aconselhamento para o 

aquecimento de piscinas interiores e exteriores
• Na seleção de equipamento com base nas especificações  

e requisitos dos cadernos de encargos

O resultado é uma proposta para fornecimento  
de equipamento onde se documentam sugestões  
para ligação do equipamento proposto, características 
técnicas do mesmo e valorização da lista de material 
aplicável. 
Para apoio ao dimensionamento nas várias soluções, 
torna-se imprescindível uma correta recolha de dados. 
E para facilitar esta recolha, disponibilizamos uma ficha 
(disponível na Tabela de Preços) na qual é possível 
descrever as características da instalação, de forma  
rápida e eficaz.
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Centros de Formação Vulcano
A componente prática é largamente reforçada através  
de diversos aparelhos em funcionamento, com  
as respetivas ligações ao gás e à água (circuito primário  
e secundário) e com as respetivas exaustões 
contempladas e visíveis. Também no âmbito dos sistemas 
de refrigeração, os aparelhos encontram-se funcionais  
e possibilitam efetuar todas as operações, associadas  
à instalação e manutenção.

Em termos didáticos, é possível analisar e simular várias 
soluções (energia solar, aquecimento de águas sanitárias 
por acumulação e instantâneas, aquecimento central por 
radiadores, exaustão forçada e natural, bombas de calor,  
ar condicionado, etc.) tornando as formações mais 
interativas e interessantes para os nossos clientes.

O programa de formação contempla ações destinadas:
• Aos instaladores com ações técnicas ao nível  

do aquecimento central, solar e ar condicionado, 
reforçando os cursos existentes e criando novos.

• Aos projetistas com cursos de métodos de cálculo  
e dimensionamento para aquecimento central e solar.

• Aos parceiros Vulcano, com formações técnico-
comerciais, realizadas por marcação e totalmente 
ajustadas aos interesses específicos e necessidades 
demonstradas.

Conheça o programa de formação no menu formação 
da área profissional do website Vulcano.

Investimento em Formação e Apoio Técnico
A Vulcano está consciente de que a maximização  
dos ganhos de produtividade – associados à introdução 
de novos processos e tecnologias – só pode ser atingida 
com uma correta preparação, adaptação e atualização  
de todos os parceiros de negócio. Por esse motivo,  
a Vulcano tem investido no desenvolvimento  
e apetrechamento dos seus centros de formação.

A Vulcano disponibiliza ainda aos profissionais do setor 
uma linha telefónica de apoio técnico, para que todas  
as dúvidas possam ser esclarecidas.

Formação

Exterior

Sala de formação prática
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Contratos de Manutenção
A solução para o descanso total
A Vulcano coloca à disposição dos clientes uma assistência técnica especializada. Os Contratos de Manutenção  
Vulcano garantem a melhor performance dos sistemas de aquecimento de água e climatização - poupando tempo  
e dinheiro. Evita inconveniências ou futuras reparações, reduz gastos suplementares de energia e prolonga a vida útil  
do equipamento.

* Não inclui contratos de condomínio.
Para mais informações consulte o menu pós-venda no website www.vulcano.pt

Vantagens Contratos de Manutenção

Serviço 
e Prestações

Para Solar, Caldeiras de Chão a Gás e a Gasóleo*, Termoacumuladores e Esquentadores, Ar Condicionado, 
a Vulcano propõe dois tipos de contratos:
• Contratos individuais, para habitações individuais;
• Contratos de condomínio, para um número mínimo de 6 condóminos.

Serviços 
Incluídos

• Uma visita ao domicílio para a manutenção anual;
• Despesas de mão de obra e deslocação incluídas em caso de anomalia;
• Utilização de peças originais, fora da garantia, de acordo com as tarifas oficiais da marca;
• Checklist do equipamento gratuita, em caso de adesão;
• Período de visita aconselhado: entre o mês de abril e setembro, de forma a garantir o correto 

funcionamento dos equipamentos nos períodos de maior necessidade de utilização, durante  
o outono e o inverno.

Duração Um ano

Como Solicitar  
o Contrato 
de Manutenção

Contacte-nos para o Serviço Pós-Venda, através dos números
211 540 721 ou 808 275 325 (chamada local), disponível de 2a 
a 6a feira entre as 8h e as 20h. Pode também escrever-nos para
assistencia.tecnica@pt.bosch.com ou visitar-nos no menu
Serviços em www.vulcano.pt

De 2a a
6a Feira

20H00
8H00
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Serviço Pós-Venda de âmbito nacional
O serviço Pós-Venda da Vulcano garante um grau  
de acompanhamento total quer ao cliente, quer ao 
consumidor final, a nível de assistência técnica e/ou 
manutenção do equipamento. 

A Vulcano dispõe de uma vasta rede de Postos 
 de Assitência Técnica Certificados, com cobertura 
em todo o país, incluindo ilhas, que desempenha  
um serviço de elevada qualidade, transmitindo toda  
a confiança. Os serviços Pós-venda da Vulcano são  
fiáveis, competentes e rápidos - resposta entre 24h  
e 48h.

Dentro e fora do período de garantia estamos a seu dispor 
para lhe prestar sempre o melhor serviço. Durante toda  
a vida do seu equipamento pode confiar a nossa  
assistência certificada e dedicada.

O serviço de Pós-Venda pode ser contactado através  
de telefone, pelo e-mail assistencia.tecnica@pt.bosch.com 
ou através do website www.vulcano.pt.

Os serviços pós-venda da Vulcano são realizados por empresas externas independentes (Postos de Assistência Técnica 
Certificados - PAT’s). Através da implementação de ferramentas apropriadas, como auditorias aos parceiros, inquéritos 
de satisfação aos utentes, mas também da aposta na formação dos técnicos, dispomos de uma assistência técnica  
de excelência no mercado português.

Os Serviços de Assistência Técnica  
Certificados garantem: 

•    Utilização de Peças Originais que asseguram  
o funcionamento fiável do equipamento;

• Eficácia na resolução da avaria;
• Segurança, recorrendo ao melhor serviço para  

o seu equipamento realizado por um técnico que  
recebe diretamente da marca Vulcano, formação  
e documentação específica para o desenvolvimento 
desta atividade.

Serviço Pós-Venda

De 2a a
6a Feira

20H00
8H00

Assistência Certificada por Área de Negócio

Caldeiras 
Murais

Caldeiras  
de Chão

Solar Térmico AC / HPÁguas Quentes 
Sanitárias
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Para a Vulcano, os direitos dos utilizadores são 
fundamentais e é muito importante que estes disponham 
da informação relevante que irá assegurar a sua proteção. 
A título informativo, os principais conceitos da defesa  
do consumidor são os seguintes: 

Defeito
Um equipamento é considerado defeituoso quando  
não oferece segurança e não cumpre a sua função  
na apresentação e durante a sua utilização.

Responsabilidade do produtor
Sem prejuízo do que pode exigir do vendedor, o utilizador 
pode, salvo em alguns casos, exigir diretamente  
do produtor a reparação ou substituição do equipamento 
defeituoso.

Direito à reparação de danos
O produtor é responsável pelos danos causados por 
defeitos dos seus produtos. O utilizador tem direito  
à indemnização dos danos resultantes do fornecimento  
de equipamentos ou prestações de serviços defeituosos.

Conformidade
O vendedor tem o dever de entregar ao utilizador 
equipamentos que sejam conformes com o contrato  
de compra e venda. Ou seja, que possuam as qualidades 
que o produtor e o vendedor tenham apresentado, 
nomeadamente na publicidade ou na rotulagem,  
e que sejam adequados ao uso a que se destinam,  
sendo a falta de conformidade na instalação equiparada  
à falta de conformidade do próprio equipamento  
em determinadas condições.

Direitos do consumidor
Em caso de falta de conformidade do equipamento com  
o referido contrato, o utilizador tem direito a que seja 
reposta a conformidade sem encargos, dentro de um 
prazo de 30 dias, ou à redução adequada do preço,  
ou à resolução do contrato.

Prazos para exercício de direitos
No caso de equipamentos como os que produz a 
Vulcano, o prazo para exercer os referidos direitos é de 
dois anos  
a contar da data da entrega. 

Para uma informação completa, aconselhamos 
a consulta do Regime das Garantias e Defesa do 
Consumidor, constituído pelos Decretos-Lei 67/2003  
e 84/2008.

Garantias dos Utilizadores
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Vulcano
Departamento Comercial
Av. Infante D. Henrique, lotes 2E e 3E
1800-220 Lisboa
tel. 218 500 300 fax 218 500 301
info.vulcano@pt.bosch.com

Instalações Fabris
E.N. 16 - Km 3,7 Aveiro
3800-533 Cacia

setembro 2018 
A informação constante deste 
catálogo pode ser alterada 
sem aviso prévio. 

Bosch Termotecnologia, S.A.
Sede: Av. Infante D. Henrique,  
Lotes 2E e 3E - 1800-220 Lisboa | Portugal
Capital social: 2 500 000 EUR
NIPC: PT 500 666 474 • CRC: Aveiro
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Serviço pós-venda Chamada local


