NEZABUDNITE!

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.

Vypracujeme Vám nezáväznú cenovú ponuku
a spočítame výšku možnej dotácie.
(jej maximálna výška je 3700 € )

3.

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.

v dome

prostredie

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€

Dotácia
Zariadenie
po dotácií

3 987 €

1 800 €

Prípojka plynu

0

1 500 €

Komín

0

1 500 €

15 002 €

14 241 €

Zaplatíte

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

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...

