Prihranite pri stroških ogrevanja!

PAKETI ENERGETSKIH
REŠITEV ZA DOM

AKCIJSKA PONUDBA PAKETOV
VELJA DO 31. MAJA 2019

nn SODOBNE ENERGETSKE REŠITVE
S PRIHRANKI OGREVANJA DO 45 %
nn BREZPLAČNI OGLED IN
STROKOVNO SVETOVANJE NA DOMU
nn AKCIJSKE CENE PAKETNE OPREME + UGODNO FINANCIRANJE
nn DO 50 % NEPOVRATNIH SREDSTEV EKO SKLADA

PAKETI ENERGETSKIH
REŠITEV ZA DOM
ZA OGREVANJE/HLAJENJE IN
PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE

PRIHRANEK
ST RO ŠK OV
OGREVANJA

PAKET

PLINSKA KONDENZACIJSKA PEČ VAILLANT

DO 15 %
str. 6

PAKET

PLINSKA KONDENZACIJSKA PEČ +
TOPLOTNA ČRPALKA VAILLANT

DO 15 %
DO 70 %
str. 8

TOPLOTNA ČRPALKA IMMERGAS

DO 45 %
str. 10

HIBRIDNA TOPLOTNA ČRPALKA + PLINSKA
KONDENZACIJSKA PEČ IMMERGAS
SUBVENCIJA EKO SKLAD

DO 45 %
str. 12

PAKET

PLINSKA KONDENZACIJSKA PEČ VAILLANT
Z VGRAJENIM PRETOČNIM BOJLERJEM

DO 15 %
str. 14

PAKET

PLINSKA KONDENZACIJSKA PEČ VAILLANT
Z LOČENIM ZUNANJIM BOJLERJEM

DO 15 %
str. 16

PLINSKA KONDENZACIJSKA PEČ +
SOLARNA KOLEKTORJA VAILLANT

DO 15 %
DO 50 %
str. 18

PAKET

PAKET

PAKET

SUBVENCIJA EKO SKLAD

SUBVENCIJA EKO SKLAD

Istrabenz plini d.o.o.
Sermin 8a, 6000 Koper
03 426 47 20 | alenka.humar@istrabenzplini.si
www.istrabenzplini.si | www.toplotna-crpalka.com

OGREVAJMO SE CENEJE
S paketi energetskih rešitev in nadgradnjo obstoječega energetskega sistema
boste dosegli prihranke pri stroških
ogrevanja do 45 % in pri stroških priprave tople sanitarne vode celo do 70 %.

www.istrabenzplini.porabimanj.si

AKCIJSKE CENE PAKETNE OPREME +
UGODNO FINANCIRANJE
nnugodne akcijske cene do 31. 5. 2019
nnmožnost plačila v obrokih (1 + 3)
nnmožnost pridobitve kredita za vrednost celotne energetske
rešitve – kredit do 24 mesecev brez obresti - več na str. 4 in 5
nnpri izbiri PAKETA 3, 4 in 7 do 50 %
nepovratnih sredstev Eko sklada
(do porabe razpoložljivih sredstev)

ISTRABENZ PLINI VAM SVETUJEMO IN ZAGOTAVLJAMO
SERVIS OPREME
Nudimo vam brezplačni ogled in strokovno svetovanje na domu,
strokovno podporo pri načrtovanju, montaži, uporabi in vzdrževanju
ter, kot pooblaščeni serviser zagotavljamo servis vgrajene opreme.

OGREVAJMO SE S SKRBJO ZA ČISTO OKOLJE
Z zamenjavo plinske peči boste sledili zahtevam zakonodaje (Uredba
o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav; UL RS
24/2013 in sprememba UL RS 02/2015), ki predvideva, da je potrebno plinsko peč, ki je bila izdelana do leta 1996, prilagoditi mejnim
vrednostim (CO in NOx) oziroma, da jo je bilo potrebno zamenjati do
31. 12. 2015.
Z novo opremo boste ob prihrankih in boljših izkoristkih dodatno
zmanjšali škodljive emisije in izpuste CO2 ter prispevali svoj delež
k čistejšemu okolju.
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Pomagamo vam do ugodnejšega
financiranja celotne energetske
rešitve z banko Sparkasse do vrednosti
5.000 € - vse do 31. maja 2019
¾¾
izvedba celotne energetske rešitve - hišnega
priključka, zunanje in notranje plinske instalacije ter
montaže ogrevalne opreme s posebnim kreditom
do vrednosti 5.000 €
¾¾
minimalna vrednost kredita: 1.000 €
¾¾
odplačilna doba: od 6 do 60 mesecev
¾¾
subvencionirana obrestna mera* z odplačilno dobo
od 6 do 24 mesecev: 0,00 %
¾¾
subvencionirana obrestna mera* z odplačilno dobo
od 25 do 36 mesecev: 1,25 %
¾¾
subvencionirana obrestna mera* z odplačilno dobo
od 37 do 48 mesecev: 2,25 %
¾¾
subvencionirana obrestna mera* z odplačilno dobo
od 49 do 60 mesecev: 2,50 %
* Subvencionirana obrestna mera velja le v primeru pogodbenega sodelovanja z Istrabenz plini
za obdobje 3 let.

Hitro in preprosto do kredita. Kaj storiti?
S ponudbo oziroma predračunom energetske rešitve
Istrabenz plinov, se oglasite v poslovalnicah banke
Sparkasse.
S seboj prinesite:
¾¾
svoj osebni dokument (osebna izkaznica, potni list);
¾¾
v kolikor niste komitent banke Sparkasse: vlogo za
kredit, zadnje 3 plačilne liste in zadnje 3 izpiske o prilivih in odlivih na transakcijski račun. Za kredite nad 36
mesecev dodatno še potrdilo delodajalca ter odstopno
izjavo in upravno izplačilno prepoved.

Vse obrazce lahko natisnete preko spletne strani
www.sparkasse.si/sl-si/prebivalstvo/krediti/
stanovanjski -krediti/potrebna-dokumentacija.
Podrobnejše informacije na 01 583 66 66.
Informativni izračun kredita
Ponudba in informativni izračun kredita sta informativne narave in sta
izdelana na podlagi pogojev, ki veljajo na dan 26. 3. 2018. Obenem si
banka Sparkasse pridržuje pravico do sprememb pogojev
kreditiranja.
Znesek kredita

2.000 €

2.000 €

3.000 €

4.000 €

Odplačilna doba

12

24

36

60

Nespremenljiva
obrestna mera

0,00 %

0,00 %

1,25 %

2,50 %

Mesečna obveznost

166,67 €

83,33 €

84,95 €

70,99 €

Stroški odobritve

50,00 €

50,00 €

50,00 €

60,00 €

/

/

/

/

Skupni stroški kredita

50,00 €

50,00 €

108,85 €

321,13 €

Efektivna obrestna mera

4,627 %

2,421 %

2,360 %

3,147 %

2.050,00 €

2.050,00 €

3.108,85 €

4.321,13 €

Zavarovalna premija
ali stroški odplačevanja

Skupni znesek, ki ga plača
kreditojemalec

Izračun je informativne narave in za banko ni zavezujoč. Podrobnejše informacije in
natančen izračun lahko dobite v poslovalnicah Sparkasse.
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PAKET

PAKET 1:
nn Plinska kondenzacijska peč VAILLANT ecoTEC
VU INT I 256/5-5 plus z močjo za ogrevanje:
5,2 - 25 kW,
nn montaža peči,
nn preboj zidu za dimniško cev,
nn vezava termostata do dolžine 10 m (material
vključen) – nadometna montaža z enim prebojem,
nn montaža dimnika do dolžine 2 m,
nn tlačna preizkušnja,
nn zagon peči in priklop elektrike.

Dodatna ponudba po ceniku:
Nadgradnja dimniške napeljave z montažo in povezava sistemov
(ogrevanje, sanitarna voda, plin).
PAKET 1
REDNA CENA

2.762,36 €

AKCIJSKA CENA - gotovina 1) in 2)

2.044,14 €

AKCIJSKA CENA - kredit

2.044,14 €

1) in 3)

AKCIJSKA CENA - obroki 1 + 3

1)

2.105,47 €

Velja le v primeru pogodbenega sodelovanja z Istrabenz plini.
Plačilo 50 % vrednosti ob podpisu izvajalske pogodbe, 50 % po izvedbi del.
3)
Več o financiranju s kreditom na str. 4 in 5.
Vse cene vključujejo DDV. Akcijska cena paketa velja do 31. 5. 2019. Cene ne vključujejo
stroška izvedbe plinskega priključka, notranje plinske instalacije in dodatnih del - ovrednoti se
na podlagi ogleda objekta. Prihranek stroškov ogrevanja je informativen, dejanski prihranek je
odvisen od obstoječega objekta in ogrevalnega sistema. Slika je simbolična.
1)
2)

PLINSKA
KONDENZACIJSKA PEČ
VAILLANT

ZA OGREVANJE

Plinska kondenzacijska peč VAILLANT ecoTEC
VU INT I 256/5-5 plus:
-

za ogrevanje,
visoka stopnja izkoristka (110 %),
visokoučinkovita obtočna črpalka,
osvetljeni tekstualni LC zaslon v slovenskem jeziku,
termokompaktni modul z ELGA funkcijo samodejna kontrola procesa,
- možnost kombinacije z zunanjimi vsebniki vode,
- 2 leti splošne garancije z možnostjo podaljšanja na 5 let.

PRIHRANEK
STROŠKOV
OGREVANJA
DO
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15%

PAKET

PAKET 2:
nn Plinska kondenzacijska peč VAILLANT ecoTEC
VU INT I 256/5-5 plus z močjo za ogrevanje:
5,2 - 25 kW,
nn montaža peči,
nn preboj zidu za dimniško cev,
nn vezava termostata do dolžine 10 m (material
vključen) – nadometna montaža z enim prebojem,
nn montaža dimnika do dolžine 2 m,
nn tlačna preizkušnja,
nn zagon peči in priklop elektrike.
nn Toplotna črpalka VAILLANT aroSTOR
VWL BM 290/4 za pripravo tople sanitarne vode,
nn montaža toplotne črpalke - vezava tople sanitarne
vode do dolžine 3 m.

Dodatna ponudba po ceniku:
Nadgradnja dimniške napeljave z montažo in povezava sistemov
(ogrevanje, sanitarna voda, plin).
PAKET 2
REDNA CENA

4.907,46 €

AKCIJSKA CENA - gotovina 1) in 2)

3.778,75 €

AKCIJSKA CENA - kredit

3.778,75 €

1) in 3)

AKCIJSKA CENA - obroki 1 + 3

1)

3.892,11 €

Velja le v primeru pogodbenega sodelovanja z Istrabenz plini.
Plačilo 50 % vrednosti ob podpisu izvajalske pogodbe, 50 % po izvedbi del.
3)
Več o financiranju s kreditom na str. 4 in 5.
Vse cene vključujejo DDV. Akcijska cena paketa velja do 31. 5. 2019. Cene ne vključujejo
stroška izvedbe plinskega priključka, notranje plinske instalacije in dodatnih del - ovrednoti se
na podlagi ogleda objekta. Prihranek stroškov ogrevanja je informativen, dejanski prihranek je
odvisen od obstoječega objekta in ogrevalnega sistema. Slika je simbolična.
1)
2)

PLINSKA
KONDENZACIJSKA PEČ +
TOPLOTNA ČRPALKA
VAILLANT
PRIHRANEK
STROŠKOV
OGREVANJA
DO

15%

PRIHRANEK
STROŠKOV
OGREVANJA
DO

70%

ZA OGREVANJE IN
PRIPRAVO TOPLE
SANITARNE VODE

Plinska kondenzacijska peč VAILLANT
ecoTEC VU INT I 256/5-5 plus:
-

za ogrevanje,
visoka stopnja izkoristka (110 %),
visokoučinkovita obtočna črpalka,
osvetljeni tekstualni LC zaslon
v slovenskem jeziku,
- termokompaktni modul z ELGA funkcijo samodejna kontrola procesa,
- možnost kombinacije z zunanjimi vsebniki vode,
- 2 leti splošne garancije z možnostjo podaljšanja
na 5 let.

Toplotna črpalka VAILLANT aroSTOR
VWL BM 290/4:
- toplotna črpalka zrak/voda za pripravo tople
sanitarne vode,
- volumen: 290 l,
- talna stoječa izvedba,
- varčno ogrevanje sanitarne vode v primerjavi z
ogrevanjem s klasično napravo do 70 % nižji stroški,
- delovanje brez podpore tudi v zimskih mesecih,
- minimalna temperatura vsesanega zraka do 7°C,
- najvišja temperatura tople sanitarne vode: 60°C,
- hlajenje in sušenje prostorov v poletni sezoni,
vzdrževanje nizkih temperatur (shramba, klet...),
- okolju prijazno hladivo R134,
- inteligentni sistem za aktivno in pasivno
odtaljevanje pri nizkih temperaturah,
- visok izkoristek COP: 3,30 - pri sobni temperaturi
15°C in temperaturi vode 55°C,
- programirana antilegionelna zaščita - pregrevanje
vode na 60°C vsaki dve uri,
- grelec vode s toplotno zaščito in avtomatsko
omejitvijo segrevanja vode nad 55°C,
- zaščita proti zmrzovanju,
- zaščita kompresorja pred visokim številom vklopov,
- 2 leti splošne garancije, 7 let garancije za kotel.
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PAKET

ENERGIJSKI
RAZRED

PAKET 3:

nn Toplotna črpalka IMMERGAS AUDAX TOP 6 Erp z
močjo za ogrevanje: 5,8 kW,
nn montaža toplotne črpalke na pripravljen podstavek,
nn garnitura - zaporni ventili s fleksibilno cevjo proti
vibracijam 1",
nn zalogovnik 50 l (z izolacijo) - s priključki za toplotno
črpalko in plinsko peč,
nn vezava toplotne črpalke in zalogovnika z enim
prebojem do dolžine 10 m,
nn vezava plinske peči in zalogovnika do dolžine 5 m,
nn magnetni filter,
nn naležni termostat z vezavo,
nn vezava zalogovnika na obstoječi sistem centralnega
ogrevanja,
nn montaža zunanje enote,
nn elektro dela (vezava zunanje enote, povezava zunanje
z notranjo enoto),
DO 50 % NEPOVRATNIH
SREDSTEV EKO SKLADA*

PAKET 3
REDNA CENA

5.735,61 €

AKCIJSKA CENA - gotovina 1) in 2)

4.072,28 €

AKCIJSKA CENA - kredit

4.072,28 €

1) in 3)

AKCIJSKA CENA - obroki 1 + 31)

4.194,45 €

Velja le v primeru pogodbenega sodelovanja z Istrabenz plini.
Plačilo 50 % vrednosti ob podpisu izvajalske pogodbe, 50 % po izvedbi del.
Več o financiranju s kreditom na str. 4 in 5.
Vse cene vključujejo DDV. Akcijska cena paketa velja do 31. 5. 2019. Cene ne vključujejo
stroška izvedbe plinskega priključka, notranje plinske instalacije in dodatnih del ovrednoti se na podlagi ogleda objekta.
* Možnost pridobitve do 50 % nepovratnih sredstev Eko sklada, do porabe razpoložljivih
sredstev. Prihranek stroškov ogrevanja je informativen, dejanski prihranek je odvisen od
obstoječega objekta in ogrevalnega sistema. Slika je simbolična.

1)
2)
3)

TOPLOTNA ČRPALKA
IMMERGAS

ZA OGREVANJE

nn vezava termostata do dolžine 10 m (material vključen)
- nadometna montaža z enim prebojem,
nn zagon toplotne črpalke in priklop elektrike,
nn daljinski upravljalnik in sobni termostat z uro,
nn poučitev uporabnika.

Toplotna črpalka IMMERGAS AUDAX TOP 6 Erp:
- kompaktna inverter toplotna črpalka zrak/voda za ogrevanje,
- 1-fazni električni priključek 230 V/50 Hz,
- maksimalna temperatura ogrevne vode: 60°C,
- delovanje do - 20°C zunanje temperature,
- tiho delovanje, z možnostjo znižanja hrupa ponoči,
- možnost postavitve na steno ali na balkon (globina le 35 cm),
- krmiljenje toplotne črpalke in temperature v prostoru preko sobne enote,
- možnost vezave na obstoječi sistem ogrevanja s plinom,
- 2 leti splošne garancije.

PRIHRANEK
STROŠKOV
OGREVANJA
DO

11

45%

PAKET
ENERGIJSKI
RAZRED

PAKET 4:

nn Hibridna toplotna črpalka IMMERGAS MAGIS
COMBO 8 PLUS
nn zunanja enota z močjo za ogrevanje: 7,7 kW,
nn notranja enota v kompletu s plinsko kondenzacijsko
pečjo z močjo za ogrevanje: 4,8 - 27,3 kW,
nn dimni priključek (na fasado ali streho) s prebojem
zidu za dimniško cev do dolžine 2 m,
nn modulacijski termostat CARV2,
nn kombinirani, stoječi bojler (200 l),
nn zalogovnik (50 l),
nn magnetni filter,
nn montaža zunanje in notranje enote s pečjo,
nn cevna povezava zunanje in notranje enote s pečjo do
dolžine 5 m z enim prebojem stene,
nn vezava termostata do dolžine 10 m (material vključen)
- nadometna montaža z enim prebojem,
nn tlačna preizkušnja,
nn elektro dela (povezava zunanje z notranjo enoto),
nn zagon peči in priklop elektrike,
nn poučitev uporabnika.
Dodatna ponudba po ceniku:
Nadgradnja dimniške napeljave z montažo in povezava sistemov
(ogrevanje, sanitarna voda, plin).

DO 50 % NEPOVRATNIH
SREDSTEV EKO SKLADA*

PAKET 4
REDNA CENA
AKCIJSKA CENA - gotovina

9.249,14 €
1) in 2)

AKCIJSKA CENA - obroki 1 + 3

6.566,89 €
6.566,89 €

AKCIJSKA CENA - kredit 1) in 3)
1)

6.763,89 €

Velja le v primeru pogodbenega sodelovanja z Istrabenz plini.
Plačilo 50 % vrednosti ob podpisu izvajalske pogodbe, 50 % po izvedbi del.
Več o financiranju s kreditom na str. 4 in 5.
Vse cene vključujejo DDV. Akcijska cena paketa velja do 31. 5. 2019. Cene ne vključujejo
stroška izvedbe plinskega priključka, notranje plinske instalacije in dodatnih del ovrednoti se na podlagi ogleda objekta.
* Možnost pridobitve do 50 % nepovratnih sredstev Eko sklada, do porabe razpoložljivih
sredstev. Prihranek stroškov ogrevanja je informativen, dejanski prihranek je odvisen od
obstoječega objekta in ogrevalnega sistema. Slika je simbolična.

1)
2)
3)

HIBRIDNA TOPLOTNA
ČRPALKA + PLINSKA
KONDENZACIJSKA PEČ
IMMERGAS

ZA OGREVANJE/
HLAJENJE IN
PRIPRAVO TOPLE
SANITARNE VODE

Hibridna toplotna črpalka IMMERGAS MAGIS COMBO:
- invertna toplotna črpalka zrak/voda za ogrevanje in hlajenje ter pripravo
tople sanitarne vode,
- maksimalna izraba obnovljivega vira toplote iz zraka,
- kombinirano delovanje toplotne črpalke in plinske peči,
- možnost avtomatske/ročne izbire energenta glede na zunanjo temperaturo,
- 1-fazni električni priključek 230 V/50 Hz,
- izjemna zmogljivost priprave tople sanitarne vode vse leto; temperatura
ogrevne vode s toplotno črpalko: do 55°C, s plinsko pečjo: do 85°C,
- delovanje do - 20°C zunanje temperature,
- tiho delovanje,
- možnost montaže zunanje enote v bližini objekta/na balkon,
- možnost nastavitve po krivulji - za vsako ogrevalno cono posebej,
- regulacija do treh krogov ogrevanja in 3-potnega ventila za ločeno vejo hlajenja,
- možnost vezave na obstoječi sistem ogrevanja s plinom
(zemeljski plin/utekočinjen naftni plin),
- 2 leti splošne garancije.

PRIHRANEK
STROŠKOV
OGREVANJA
DO

13

45%

PAKET

PAKET 5:
nn Plinska kondenzacijska peč VAILLANT ecoTEC
VUW INT I 256/5-5 plus z vgrajenim pretočnim
bojlerjem z močjo za ogrevanje: 5,2 - 25 kW, za
ogrevanje tople sanitarne vode: 25 kW,
nn montaža peči,
nn preboj zidu za dimniško cev,
nn vezava termostata do dolžine 10 m (material vključen)
– nadometna montaža z enim prebojem,
nn montaža dimnika do dolžine 2 m,
nn tlačna preizkušnja,
nn zagon peči in priklop elektrike.

Dodatna ponudba po ceniku:
Nadgradnja dimniške napeljave z montažo in povezava sistemov
(ogrevanje, sanitarna voda, plin).
PAKET 5
REDNA CENA

2.970,41 €

AKCIJSKA CENA - gotovina
AKCIJSKA CENA - kredit

1) in 2)

1) in 3)

AKCIJSKA CENA - obroki 1 + 3 1)

2.227,80 €
2.227,80 €
2.294,64 €

Velja le v primeru pogodbenega sodelovanja z Istrabenz plini.
Plačilo 50 % vrednosti ob podpisu izvajalske pogodbe, 50 % po izvedbi del.
Več o financiranju s kreditom na str. 4 in 5.
Vse cene vključujejo DDV. Akcijska cena paketa velja do 31. 5. 2019. Cene ne vključujejo
stroška izvedbe plinskega priključka, notranje plinske instalacije in dodatnih del - ovrednoti se
na podlagi ogleda objekta. Prihranek stroškov ogrevanja je informativen, dejanski prihranek je
odvisen od obstoječega objekta in ogrevalnega sistema. Slika je simbolična.

1)
2)
3)

PLINSKA
KONDENZACIJSKA PEČ
VAILLANT Z VGRAJENIM
PRETOČNIM BOJLERJEM

ZA OGREVANJE IN
PRIPRAVO TOPLE
SANITARNE VODE

Plinska kondenzacijska peč VAILLANT ecoTEC VUW
INT I 256/5-5 plus z vgrajenim pretočnim bojlerjem:
-

za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode,
visoka stopnja izkoristka (110 %),
visokoučinkovita obtočna črpalka,
osvetljeni tekstualni LC zaslon v slovenskem jeziku,
termokompaktni modul z ELGA funkcijo samodejna kontrola procesa,
- 2 leti splošne garancije z možnostjo podaljšanja na 5 let.

PRIHRANEK
STROŠKOV
OGREVANJA
DO

15

15%

PAKET

PAKET 6:
nn Plinska kondenzacijska peč VAILLANT ecoTEC
VU INT I 256/5-5 plus z močjo za ogrevanje:
5,2 - 25 kW,
nn ločeni zunanji bojler za sanitarno vodo uniSTOR
VIH Q 75 s povezovalnim setom za bojler,
nn montaža peči,
nn preboj zidu za dimniško cev,
nn vezava termostata do dolžine 10 m (material vključen)
– nadometna montaža z enim prebojem,
nn montaža dimnika do dolžine 2 m,
nn tlačna preizkušnja,
nn zagon peči in priklop elektrike.

Dodatna ponudba po ceniku:
Nadgradnja dimniške napeljave z montažo in povezava sistemov
(ogrevanje, sanitarna voda, plin).
PAKET 6
REDNA CENA

3.413,88 €

AKCIJSKA CENA - gotovina
AKCIJSKA CENA - kredit

1) in 2)

1) in 3)

AKCIJSKA CENA - obroki 1 + 3 1)

2.560,41 €
2.560,41 €
2.637,22 €

Velja le v primeru pogodbenega sodelovanja z Istrabenz plini.
Plačilo 50 % vrednosti ob podpisu izvajalske pogodbe, 50 % po izvedbi del.
Več o financiranju s kreditom na str. 4 in 5.
Vse cene vključujejo DDV. Akcijska cena paketa velja do 31. 5. 2019. Cene ne vključujejo
stroška izvedbe plinskega priključka, notranje plinske instalacije in dodatnih del - ovrednoti se
na podlagi ogleda objekta. Prihranek stroškov ogrevanja je informativen, dejanski prihranek je
odvisen od obstoječega objekta in ogrevalnega sistema. Slika je simbolična.

1)
2)
3)

PLINSKA
KONDENZACIJSKA PEČ
VAILLANT Z LOČENIM
ZUNANJIM BOJLERJEM

ZA OGREVANJE IN
PRIPRAVO TOPLE
SANITARNE VODE

Plinska kondenzacijska peč VAILLANT ecoTEC
VU INT I 256/5-5 plus:
-

za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode,
visoka stopnja izkoristka (110 %),
visokoučinkovita obtočna črpalka,
osvetljeni tekstualni LC zaslon v slovenskem jeziku,
termokompaktni modul z ELGA funkcijo samodejna kontrola procesa,
- možnost kombinacije z zunanjimi vsebniki vode,
- 2 leti splošne garancije z možnostjo podaljšanja na 5 let.

PRIHRANEK
STROŠKOV
OGREVANJA
DO

17

15%

PAKET
PAKET 7:
nn Plinska kondenzacijska peč VAILLANT auro
COMPACT VSC S 206/4-5 190 z močjo za
ogrevanje: 3,8 - 20 kW, z vremensko vodeno
regulacijo temperature VRC 700/2, dimnik do
dolžine 2 m po jašku,
nn 2 ploščata kolektorja auroTHERM VFK 145 V,
nn laminarni akumulacijski hranilnik sanitarne vode
(190 l),
nn priključni set auro COMPACT,
nn strešni nosilec tip P,
nn montažna cev VFK V na streho,
nn osnovni set za inštalacijo VFK 145,
nn raztezna posoda za toplo sanitarno vodo (8 l),
nn solarna tekočina (20 l),
nn solarna gibljiva cev 2v1 DN16 (15 m),
nn montaža peči in montaža dimnika do dolžine 2 m,
nn preboj zidu za dimniško cev,
nn vezava termostata do dolžine 10 m (material vključen)
– nadometna montaža z enim prebojem,
nn tlačna preizkušnja, zagon peči in priklop elektrike.
Dodatna ponudba po ceniku:
Nadgradnja dimniške napeljave z montažo in povezava sistemov
(ogrevanje, sanitarna voda, plin).
DO 50 % NEPOVRATNIH

SREDSTEV EKO SKLADA*

PAKET 7
REDNA CENA

7.215,50 €

AKCIJSKA CENA - gotovina 1) in 2)

5.123,01 €

AKCIJSKA CENA - kredit

5.123,01 €

1) in 3)

AKCIJSKA CENA - obroki 1 + 3 1)

5.276,70 €

Velja le v primeru pogodbenega sodelovanja z Istrabenz plini.
Plačilo 50 % vrednosti ob podpisu izvajalske pogodbe, 50 % po izvedbi del.
3)
Več o financiranju s kreditom na str. 4 in 5.
Vse cene vključujejo DDV. Akcijska cena paketa velja do 31. 5. 2019. Cene ne vključujejo
stroška izvedbe plinskega priključka, notranje plinske instalacije in dodatnih del ovrednoti se na podlagi ogleda objekta.
* Možnost pridobitve do 50 % nepovratnih sredstev Eko sklada, do porabe razpoložljivih
sredstev. Prihranek stroškov ogrevanja je informativen, dejanski prihranek je odvisen od
obstoječega objekta in ogrevalnega sistema. Slika je simbolična.
1)
2)

PLINSKA
KONDENZACIJSKA PEČ
VAILLANT + SOLARNA
KOLEKTORJA VAILLANT
PRIHRANEK
STROŠKOV
OGREVANJA
DO

15%

ZA OGREVANJE IN
PRIPRAVO TOPLE
SANITARNE VODE

Plinska kondenzacijska peč VAILLANT auro
COMPACT VSC S 206/4-5 190:
- za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode,
- plinski kombinirani kondenzacijski kotel (20 kW)
in laminarni akumulacijski hranilnik tople
sanitarne vode (190 l),
- solarna priprava tople sanitarne vode
(visoki komfort),
- majhen LCD zaslon z digitalno-informacijskim
analitičnim sistemom »DIA«,
- sistem »Aqua-kondens« za izkoriščanje učinka
kondenzacije in pripravo tople sanitarne vode,
- visoka stopnja izkoristka,
- nizke emisije,
- 2 leti splošne garancije z možnostjo
podaljšanja na 5 let.

Ploščati kolektor VAILLANT auroTHERM VFK 145 V:
-

za pripravo tople sanitarne vode,
površina kolektorja: 2,51 m²,
možnost horizontalne ali vertikalne montaže,
možnost montaže v streho, na poševno ali
ravno streho,
varnostno steklo (4 mm)
bakreni absorber s stopnjo absorpcije 95 %,
eloksirano aluminijsko dno (60 mm),
minimalne toplotne izgube,
toplotna izolacija brez freona,
2 leti splošne garancije z možnostjo
podaljšanja na 5 let.

PRIHRANEK
STROŠKOV
OGREVANJA
DO

19

50%

Preverite svoj letni energetski prihranek!
www.istrabenzplini.porabimanj.si

Istrabenz plini d.o.o.
Sermin 8a, 6000 Koper
03 426 47 20 | alenka.humar@istrabenzplini.si
www.istrabenzplini.si | www.toplotna-crpalka.com

