Pavel Hošna – Servisní ﬁrma
Dunajovická 94, 379 01 Třeboň
tel.: 603 163 888
e-mail: jihoinstal@seznam.cz, web: www.jihoinstal.cz

Autorizovaný partner VIESSMANN
– instalace a revize kotlů, tepelných čerpadel, klimatizací, kotlů na pevná paliva
a solárních systémů pro ohřev vody

ANI VÁŠ KOTEL NEMLÁDNE,
POŠLETE HO NA ODPOČINEK...

... a pořiďte si nový,
se kterým za rok ušetříte
až 14

855 Kč

VITODENS 100-W
Osvědčená generace kotlů, která má za úkol nahradit
stará zařízení bez nutnosti zásahu do stávajícího systému
a nabídnout zákazníkům značné úspory na vytápění.
Vitodens 100-W s výkonem 19 kW je kondenzační kotel
s patentovaným nerezovým výměníkem, hořákem MatriX
a vysoce efektivním oběhovým čerpadlem.
Kotel splňuje veškeré požadavky kladené
na zařízení schválená v rámci dotačního
programu KOTLÍKOVÉ DOTACE 2018–9.

5 let záruka 10 let záruka
na kotle Vitodens do 35 kW

na výměníky tepla Inox-Radial

Právě teď je ta správná chvíle na výměnu vašeho starého kotle
za špičkový plynový kotel Vitodens 100-W!

■
■
■
■
■

■

Bez omezení vaší tepelné pohody v domě ušetříte na nákladech za plyn
ročně až 14 855 Kč.
Vitodens 100-W, 19 kW, je moderní kondenzační kotel s patentovaným
nerezovým výměníkem, hořákem MatriX a vysoce efektivním oběhovým
čerpadlem, který byl vyvinut právě pro nahrazení starých kotlů bez nutného
zásahu do stávajícího topného systému.
Máte možnost prodloužení záruky se servisní smlouvou na 5 let.
Kotel vyrobený v Německu je symbolem spolehlivosti a dlouhé životnosti.
Vitodens 100-W dosahuje energetické účinnosti třídy A (směrnice ErP).

■
■

Patentovaná topná plocha Inox-Radial
Patentovaný válcový hořák

Z vašeho starého atmosférického kotle odcházejí komínem bez využití
spaliny o teplotě přibližně 180 °C, zatímco kotel Vitodens 100-W
využívá teplo spalin k ohřevu topné vody, takže do komína odcházejí
spaliny o teplotě max. 80 °C.
Výměna za váš stávající kotel je jednoduchá a odborná ﬁrma ji zvládne
dle obtížnosti montáže zhruba za jeden den.
Čím dříve se rozhodnete pro výměnu kotle, tím více peněz ušetříte pro váš
rodinný rozpočet. Nikdo přece není tak bohatý, aby mohl čekat déle!
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Váš aktuální topný systém (příklad):

Úspora po instalaci kondenzačního plynového kotle:

■

Dvoupodlažní rodinný dům, vytápěná plocha domu 180 m ,
4 osoby, radiátorové vytápění

■

Úspora v průměru 26 % nákladů na plyn pro vytápění oproti
zastaralému kotli s atmosférickým hořákem

■

Spotřeba plynu se starým kotlem – 3 500 m3
(3 500 m3 × 10,55 kWh/m3 = 36 925 kWh)

■

Předpokládaná roční úspora až 14 855 Kč

■
■

Cena plynu dle spotřeby*: 1,49 Kč/kWh (cca 15,72 Kč/m )

2

Náklady na teplo se starým kotlem (více než 10 let) s atmosférickým
hořákem: 3 500 m3 × 15,72 Kč/m3 = 55 000 Kč/rok

*Uvedená cena je zprůměrována pro daný objekt a jeho spotřebu dle aktuálních ceníků jednotlivých distributorů včetně DPH. Výpočet spotřeby odpovídá starému kotli s účinností pod 80 %.

100 000

■
■
■
■
■

Nerezový kondenzační kotel Vitodens 100-W, 19 kW, cena: 42 000 Kč

■

V rámci této akční nabídky navíc ušetříte
na ceně zařízení až 10 500 Kč

55 940 Kč

Náklady na vytápění v Kč



Náklady na instalaci nového kotle:

3

Zvýšená spotřeba
se starým kotlem 55 000 Kč

80 000





Investice do
nového kotle

Plastová komínová vložka výšky 7 m včetně práce: 6 460 Kč
Výměna starého kotle za nový: 5 980 Kč
Uvedení kotle do provozu: 1 500 Kč
Celková investice včetně odtahového systému: 55 940 Kč (vč. DPH)
(Cena je orientační a je třeba ji vždy konzultovat s montážní ﬁrmou –
reálná výška komínu apod.)

60 000

rozdíl = úspora
40 000

Snížená spotřeba
s novým kotlem

40 145 Kč

20 000

0
1. rok

2. rok

3. rok

4. rok

Doba návratnosti investice od pořízení nového kotle

5. rok

4 ROKY

NÁVRATNOST

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Graﬁcké zobrazení a ceny jsou orientační. Cena za montáž a odtahový systém se může lišit v závislosti na podmínkách konkrétní instalace.
Cenu je třeba vždy konzultovat s montážní ﬁrmou! Viessmann, spol. s r. o., si vyhrazuje právo úpravy cen v případě vydání nového ceníku. Platnost do 30. 11. 2018.

"

