Pretože dochádza k sprísneniu kritérií na energetickú
efektívnosť novostavieb a filozofia ekologického života
sa stáva súčasťou našej spoločnosti, vytvára sa ideálne
prostredie pre využitie obnoviteľných zdrojov energie.
Situácia sa výrazne zmenila začiatkom roka 2016, kde legálne
skolaudovať stavbu podľa starých pravidiel nebude možné.
Systém služieb a know-how v oblasti tepelných čerpadiel,
v ktorom máme dlhoročné skúsenosti, ale umožňuje túto
situáciu riešiť. Benefity v projekte „Zelená domácnostiam“
neboli nikdy lepšie a práve teraz je najlepší čas pre realizáciu
Vášho projektu.

REFERENCIE
Technológii tepelných čerpadiel sme sami uverili už pred
6 rokmi, kedy sme si ako prví v podtatranskom regióne
nainštalovali tepelné čerpadlo typu vzduch - vzduch na
našej administratívnej budove. Od vtedy máme za sebou
už viac ako 100 realizácií tejto technológie v rámci celého
Slovenska. Vďaka skúsenostiam našich certifikovaných
zamestnancov sme sa stali lídrom v odbore.

Pri voľbe tepelného čerpadla, ako zdroja pre
vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody,
bola jedným z rozhodujúcich faktorov aj dostupnosť kvalitného servisu. Považujem sa za
náročného klienta. Po mojich skúsenostiach
s rôznymi firmami som bol milo prekvapený
ústretovým a profesionálnym prístupom pracovníkov firmy Tatra Clima s. r. o. Oceňujem ich
odborné poradenstvo, promptnosť a precíznosť
pri samotnej realizácii projektu. Tepelné čerpadlo využívame tretiu sezónu, doposiaľ funguje bez
akýchkoľvek problémov. Som vďačný spoločnosti
Tatra Clima s. r. o., že sa im podarilo presvedčiť
ma a odstrániť moje obavy z tejto novej technológie. Nízke účty za elektrinu sú dôkazom správnosti môjho rozhodnutia. Želám im ešte mnohých
spokojných zákazníkov.

STAVIATE DOM?
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UŠETRITE
• dotácia od štátu
• nízke platby
za energie

Tepelné čerpadlo
a Fotovoltaika

MUDr. Ahmadullah Fathi

KONTAKTY

Tatra Clima, s. r. o., Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad.

Zaregistrujeme
Vám žiadosť

Navrhneme
vhodné
zariadenie

Igor Koštiaľ
Manažér projektu
„Zelená domácnostiam”
Tel.: 0918 580 259
E-mail.: kostial@tatraclima.sk
www.zelenadomacnostiam.sk | www.tatraclima.sk

www.tatraclima.sk

Dostanete
poukážku

Ak ste sa aj Vy rozhodli využiť túto
možnosť ušetriť radi Vám pomôžeme.
Celý systém funguje nasledovne :

1. Stretneme sa a na základe Vašich požiadaviek
navrhneme presný typ vhodného zariadenia.
(tepelné čerpadlo , fotovoltaika)
2.

3.

Vypracujeme Vám nezáväznú cenovú ponuku
a spočítame výšku možnej dotácie.
(jej maximálna výška je 3700 € )
Spoločne zaregistrujeme Vašu žiadosť
o udelenie dotácie. (termín začiatku prijímania
žiadosti sledujeme za Vás)

4.

Po schválení žiadosti Vám bude doručená
poukážka.

5.

Až v tomto bode podpisujete zmluvu so
zhotoviteľom, napríklad s nami. Je dôležité,
aby zhotoviteľ bol registrovaný v zozname
oprávnených zhotoviteľov SIEA. Máte na to
obmedzený čas a to 30 dní od vydania poukážky.

6. Zhotoviteľ si rezervuje Vašu poukážku
v systéme SIEA a zaväzuje sa tým zrealizovať
inštaláciu vybraného zariadenia a jeho
odovzdanie do užívania do 4 mesiacov
od vydania tejto poukážky.
7.

Vystavíme Vám faktúru, v ktorej celková suma
realizácie bude ponížená o hodnotu pridelenej
poukážky.

8. Uhradíte faktúru a začínate si užívať výhody
nového zariadenia.

Dostaneme nižšiu
tarifu na celú
spotrebu elektriny
v dome

NEZABUDNITE!
Šetríme
životné
prostredie

Nemusíme
zavádzať plyn
a budovať komín

Znížime si náklady
na vykurovanie
až o 70%

Od 01.01.2016 sa sprísnila norma týkajúca sa
energetickej certifikácie budov. V praxi táto zmena
znamená, že všetky stavby, ktoré majú vydané stavebné
povolenie po 01.01.2016, musia pri kolaudácii predkladať
energetický certifikát A1. Certifikát tohto typu novostavba
nezíska len plynovým kotlom. Je preto potrebné doplnkové
riešenie. Môžete sa rozhodnúť medzi solárnymi panelmi,
rekuperáciou vzduchu alebo fotovoltaikou, avšak tieto
riešenia sú nákladom, ktorý zvyšuje celkovú cenu stavby.
Prečo teda „nezabiť dve muchy jednou ranou“? Získajte
energetický certifikát A1 inštaláciou tepelného čerpadla, na
ktoré v tomto období ešte môžete aj získať dotáciu od štátu
a ušetrite. Ako? Poďte si to s nami prepočítať:

Modelová situácia RD,200 m2, 4 osoby
s tepelným čerpadlom 11 kW

Tepelné čerpadlo

Plynový kotol

Inštalácia
rozvodov
podlahového
kúrenia

8 161 €

8 161 €

Kotolňa rozvody

2 854 €

1 280 €

Zariadenie

7 687 €

1 800 €

- 3 700 €

0€

3 987 €

1 800 €

Prípojka plynu

0

1 500 €

Komín

0

1 500 €

15 002 €

14 241 €

Dotácia
Zariadenie
po dotácií

Zaplatíte

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

Získame
energetický
certifikát A1 bez
problémov

Prepočtom sme zistili, že cena inštalácie tepelného
čerpadla a plynového kotla je vďaka dotácii
porovnateľná. K tomu sa s čerpadlom bez problémov
Váš dom dostáva do energetickej triedy A1, čiže spĺňate aj
zákonom stanovenú normu. Týmto však rozdiely v nákladoch
nekončia. Tepelné čerpadlo je samozrejme úspornejšie
riešenie s ohľadom na ďalšiu spotrebu energií a navyše,
keďže sa jedná o elektrické vykurovanie, získavate od Vášho
dodávateľa energií lepšiu tarifu a to nielen na kúrenie, ale aj
na celú spotrebu domu...

