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Za več informacij o akcijski ponudbi  
PAKETI ENERGETSKIH REŠITEV ZA DOM,  
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na e-naslovu: alenka.humar@istrabenzplini.si

www.istrabenzplini.si 
www.toplotna-crpalka.com 
www.istrabenzplini.porabimanj.si
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PAKETI ENERGETSKIH  
REŠITEV ZA DOM

S PAKETI ENERGETSKIH REŠITEV ZA DOM pokriva-
mo različne potrebe gospodinjstev po ogrevanju, pri-
pravi tople sanitarne vode in hlajenju. Osnova  celovitih 
energetskih rešitev je visoko učinkovita plinska kon-
denzacijska naprava, ki se lahko kombinira s tehnolo-
gijami, ki izkoriščajo toploto iz okolja, kot so električne 
toplotne črpalke ali sončni kolektorji. 

Plinsko ogrevanje s kondenzacijsko tehnologijo spada 
med stroškovno najugodnejše, najvarčnejše in tehno-
loško najbolj izpopolnjene ogrevalne sisteme. Konden-
zacijski kotli skoraj v celoti izkoristijo toploto iz dimnih 
plinov in jo pretvorijo v ogrevalno toploto. S to tehnolo-
gijo so izkoristki tudi do 110-odstotni.  

Zaradi kompaktne izvedbe je kondenzacijsko plinsko peč 
mogoče namestiti klasično v kleti, v bivalnem delu stano-
vanja ali na podstrešju in zanjo ne potrebujemo posebne-
ga prostora.

Plinske kondenzacijske peči so preizkušene in zanesljive, 
imajo preprosto zasnovo, delujejo tiho in učinkovito in 
imajo dolgo življenjsko dobo. 

Učinkovite sodobne tehnologije omogočajo prihranke 
pri stroških ogrevanja in hlajenja prostorov oziroma 
stroških priprave tople sanitarne vode ter jih odlikujejo 
majhna poraba energije in najmanjše možne emisije 
škodljivih snovi v okolje.

PAKETI ENERGETSKIH REŠITEV ZA DOM vključujejo 
brezplačni ogled in strokovno svetovanje na domu ter 
različne možnosti ugodnega financiranja celotne ener-
getske rešitve.
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AKCIJSKE CENE  
PAKETNE OPREME 

 y Akcijske cena paketne opreme veljajo do 30. 9. 2020 
in veljajo le v primeru pogodbenega sodelovanja z 
Istrabenz plini.

 y Vse cene vključujejo DDV, ne vključujejo pa stroška iz-
vedbe plinskega priključka, notranje plinske instalacije 
in dodatnih del, ki se ovrednotijo na podlagi ogleda 
objekta.

 y Pri gotovinskem plačilu se 30 % vrednosti plača ob 
podpisu izvajalske pogodbe, 70 % vrednosti pa po 
izvedbi del. 

UGODNO FINANCIRANJE IN 
SUBVENCIJE

 y možnost plačila v obrokih (1 + 3)
 y možnost pridobitve kredita banke Sparkasse za 
vrednost celotne energetske rešitve – brezobrestni 
kredit z odplačilno dobo do 24 mesecev -  
več informacij na str. 6  
 
 

 y pri izbiri PAKETA 2, 3, 4 in 7 možnost pridobitve  
do 50 % nepovratnih sredstev/subvencij Eko sklada, 
do porabe razpoložljivih sredstev – več informacij na 
www.ekosklad.si  
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UGODNO FINANCIRANJE CELOTNE 
ENERGETSKE REŠITVE Z BANKO 
SPARKASSE 

Izvedba celotne energetske rešitve – hišnega priključka, 
zunanje in notranje plinske instalacije ter montaže ogre-
valne opreme s posebnim kreditom do vrednosti 5.000 €  
vse do 30. 9. 2020.

 y minimalna vrednost kredita: 1.000 €
 y odplačilna doba: od 6 do 60 mesecev
 y subvencionirana obrestna mera* z odplačilno dobo od 

6 do 24 mesecev: 0,00 %
 y subvencionirana obrestna mera* z odplačilno dobo od 

25 do 36 mesecev: 1,25 %
 y subvencionirana obrestna mera* z odplačilno dobo od 

37 do 48 mesecev: 2,25 %
 y 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:
 y svoj osebni dokument (osebna izkaznica, potni list);
 y v kolikor niste komitent banke Sparkasse: vlogo za 
kredit, zadnje 3 plačilne liste in zadnje 3 izpiske o prili-
vih in odlivih na transakcijski račun. 



7

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. 2019.  
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 €

Zavarovalna premija 
ali stroški odplačevanja / / / /

Skupni stroški kredita 50,00 € 50,00 € 108,85 € 321,13 €

Efektivna obrestna mera 4,627 % 2,421 % 2,360 % 3,147 %

Skupni znesek, ki ga plača 
kreditojemalec 2.050,00 €  2.050,00 € 3.108,85 € 4.321,13 €

Izračun je informativne narave in za banko ni zavezujoč. Podrobnejše 
informacije in natančen izračun lahko dobite v poslovalnicah Sparkasse.
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PRIHRANKI PRI STROŠKIH OGREVANJA

S PAKETI ENERGETSKIH REŠITEV ZA DOM in nadgra-
dnjo obstoječega energetskega sistema dosežemo pri-
hranke pri stroških ogrevanja* do 45 % ter pri stroških 
priprave tople sanitarne vode celo do 70 %.

Preverite svoj letni energetski prihranek glede na vaš obsto-
ječi ogrevalni sistem na www.istrabenzplini.porabimanj.si

 * Prihranki so informativni, dejanski prihranki so odvisni od 
obstoječega objekta in ogrevalnega sistema.

ISTRABENZ PLINI VAM SVETUJEMO IN 
ZAGOTAVLJAMO SERVIS OPREME

Istrabenz plini vam nudimo brezplačni ogled objekta, 
strokovno svetovanje na domu, strokovno podporo pri 
načrtovanju, montaži, uporabi in vzdrževanju z izdelavo 
celovite rešitve energetske sanacije ogrevalnega sistema.

Kot pooblaščeni serviser zagotavljamo servis vgrajene 
opreme.

OGREVAJMO SE S SKRBJO ZA  
ČISTO OKOLJE

Z zamenjavo plinske peči boste sledili zahtevam zako-
nodaje (Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih 
kurilnih naprav; UL RS 24/2013 in sprememba UL RS 
02/2015).

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

PAKET 1 
PLINSKA PEČ  
ZA OGREVANJE

PAKET 1:
 y PLINSKA PEČ  

VAILLANT ecoTEC plus VU INT I 256/5-5 
 - plinski ventil s termo varovalom,  
termostat calorMATIC 450, dimnik (2 m)

 y montaža peči
 y vezava termostata do dolžine 10 m (material vključen)

 - nadometna montaža z enim prebojem
 y preboj zidu za dimniško cev
 y montaža dimnika (2 m)
 y tlačni preizkus plinske instalacije
 y zagon peči

PAKET 1

REDNA CENA 2.640,92 €

AKCIJSKA CENA - gotovina 1) in 2) 2.059,92 €

AKCIJSKA CENA - kredit 1) in 3) 2.059,92 €

AKCIJSKA CENA - obroki 1 + 3 1) 2.121,72 €

1) Velja le v primeru pogodbenega sodelovanja z Istrabenz plini.
2) Plačilo 30 % vrednosti ob podpisu izvajalske pogodbe, 70 % po izvedbi del.
3) Več o financiranju s kreditom na str. 6 in 7.
Vse cene vključujejo DDV. Akcijska cena paketa velja do 30. 9. 2020. 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.
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PAKET 1 je namenjen gospodinjstvom, ki nameravajo 
oziroma že uporabljajo plinsko peč samo za ogrevanje. 
Primeren je tako za nove kot tudi starejše objekte ter za 
različne temperaturne režime. Za namestitev ne potre-
bujemo posebnega prostora. Zaradi nizkih investicijskih 
stroškov in visokega izkoristka peči predstavlja izjemno 
ugodno rešitev energetske oskrbe doma. 

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

 y za ogrevanje (5,2 - 25 kW) 
 y visoka stopnja izkoristka (110 %)
 y 2 leti splošne garancije z možnostjo podaljšanja na 5 let

PRIHRANEK 
S T R O Š K O V  
OGREVANJA

15%DO

ENERGIJSKI  
RAZRED
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Dodatna ponudba po ceniku: 
Nadgradnja dimniške napeljave z montažo in povezava sistemov  
(ogrevanje, sanitarna voda, plin).

PAKET 2 
PLINSKA PEČ + TOPLOTNA ČRPALKA  
ZA OGREVANJE +  
PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE

PAKET 2:
 y PLINSKA PEČ  

VAILLANT ecoTEC plus VU INT I 256/5-5 
 - plinski ventil s termo varovalom,  
termostat calorMATIC 450, dimnik (2 m)

 y montaža peči
 y vezava termostata do dolžine 10 m (material vključen) 

 - nadometna montaža z enim prebojem
 y preboj zidu za dimniško cev
 y montaža dimnika (2 m) 
 y tlačni preizkus plinske instalacije
 y zagon peči
 y TOPLOTNA ČRPALKA  

VAILLANT aroSTOR VWL BM 290/4
 y montaža toplotne črpalke 

 - vezava tople sanitarne vode do dolžine 3 m

PAKET 2

REDNA CENA 4.959,36 €

AKCIJSKA CENA - gotovina 1) in 2) 3.818,71 €

AKCIJSKA CENA - kredit 1) in 3) 3.818,71 €

AKCIJSKA CENA - obroki 1 + 3 1) 3.933,27 €

SUBVENCIJA EKO SKLAD 4) do 50 %

1) Velja le v primeru pogodbenega sodelovanja z Istrabenz plini.
2) Plačilo 30 % vrednosti ob podpisu izvajalske pogodbe, 70 % po izvedbi del.
3) Več o financiranju s kreditom na str. 6 in 7.
4) Možnost pridobitve do 50 % nepovratnih sredstev/subvencij Eko sklada, do 

porabe razpoložljivih sredstev.
Vse cene vključujejo DDV. Akcijska cena paketa velja do 30. 9. 2020. 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.
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PAKET 2 je namenjen gospodinjstvom s potrebo po 
večjih količinah tople sanitarne vode in željo po prijetni 
ohladitvi prostora (npr. za skladiščenje) v svojem domu. 
Toplotna črpalka (zrak/voda), ki nima zunanje enote in 
energijo porablja iz prostora ter ga posledično hladi, za-
gotavlja zadostne količine in varčno ogrevanje sanitarne 
vode. V primerjavi z ogrevanjem s klasično napravo, lah-
ko dosežemo tudi do 70 % nižje stroške.  

PAKET 2 
PLINSKA PEČ + TOPLOTNA ČRPALKA  
ZA OGREVANJE +  
PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE

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

 y za ogrevanje (5,2 - 25 kW)
 y visoka stopnja izkoristka (110 %)
 y 2 leti splošne garancije  

z možnostjo podaljšanja na 5 let

Toplotna črpalka  
VAILLANT aroSTOR VWL BM 290/4:

 y toplotna črpalka zrak/voda
 y za pripravo tople sanitarne vode
 y moč ogrevanja pri temperaturi 

vode 45 °C: 1650 W
 y 2 leti splošne garancije,  

7 let garancije za kotel

PRIHRANEK 
S T R O Š K O V  
OGREVANJA

15%DO

PRIHRANEK 
S T R O Š K O V  
OGREVANJA

70%DO

SUBVENCIJA EKO SKLAD 4)

ENERGIJSKI  
RAZRED
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PAKET 3 
TOPLOTNA ČRPALKA  
ZA OGREVANJE  

PAKET 3:
 y TOPLOTNA ČRPALKA  

IMMERGAS AUDAX TOP 6 ErP
 - garnitura - zaporni ventili s fleksibilno cevjo proti 
vibracijam, zalogovnik (50 l), magnetni filter, daljinski 
upravljalnik in sobni termostat z uro 

 y montaža toplotne črpalke
 y vezava toplotne črpalke in zalogovnika z enim prebojem 

do dolžine 10 m
 y vezava plinske peči in zalogovnika do dolžine 5 m
 y vezava zalogovnika na obstoječi sistem 
 y montaža zunanje enote
 y elektro dela (vezava zunanje enote, povezava zunanje z 

notranjo enoto)
 y vezava termostata do dolžine 10 m (material vključen) 

 - nadometna montaža z enim prebojem
 y zagon toplotne črpalke
 y podučitev uporabnika

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

PAKET 3

REDNA CENA 5.610,78 €

AKCIJSKA CENA - gotovina 1) in 2) 4.208,09 €

AKCIJSKA CENA - kredit 1) in 3) 4.208,09 €

AKCIJSKA CENA - obroki 1 + 3 1) 4.334,33 €

SUBVENCIJA EKO SKLAD 4) do 50 %

1) Velja le v primeru pogodbenega sodelovanja z Istrabenz plini.
2) Plačilo 30 % vrednosti ob podpisu izvajalske pogodbe, 70 % po izvedbi del.
3) Več o financiranju s kreditom na str. 6 in 7.
4) Možnost pridobitve do 50 % nepovratnih sredstev/subvencij Eko sklada, do 

porabe razpoložljivih sredstev.
Vse cene vključujejo DDV. Akcijska cena paketa velja do 30. 9. 2020. 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.
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PAKET 3  omogoča obstoječim uporabnikom plinskega 
ogrevanja, da stroške v svojem domu bistveno zniža-
jo z namestitvijo dodatne inverterske toplotne črpalke. 
Toplotna črpalka se uporabi kot nadgradnja obstoječega 
plinskega sistema, ki tako postane rezervni vir ogrevanja 
in se uporablja za optimalno delovanja v primerih, ko je 
ogrevanje s toplotno črpalko manj ekonomično.  

PAKET 3 
TOPLOTNA ČRPALKA  
ZA OGREVANJE  

Toplotna črpalka  
IMMERGAS AUDAX TOP 6 ErP:

 y inverterska toplotna črpalka zrak/voda
 y za ogrevanje (6 kW) 
 y maksimalna temperatura ogrevne vode: 60 °C
 y 2 leti splošne garancije  

PRIHRANEK 
S T R O Š K O V  
OGREVANJA

45%DO

SUBVENCIJA EKO SKLAD 4)

ENERGIJSKI  
RAZRED
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Dodatna ponudba po ceniku: 
Nadgradnja dimniške napeljave z montažo in povezava sistemov  
(ogrevanje, sanitarna voda, plin).

PAKET 4 
HIBRIDNA TOPLOTNA ČRPALKA +  
PLINSKA PEČ 
ZA OGREVANJE/HLAJENJE +  
PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE

PAKET 4:
 y HIBRIDNA TOPLOTNA ČRPALKA  

IMMERGAS MAGIS COMBO 8 PLUS 
 - zunanja enota + notranja enota s PLINSKO PEČJO,  
modulacijski termostat CARV2, kombinirani, stoječi 
bojler (200 l), zalogovnik (50 l), magnetni filter

 y dimni priključek s prebojem zidu za dimniško cev  
do dolžine 2 m

 y montaža zunanje in notranje enote s pečjo
 y cevna povezava zunanje in notranje enote s pečjo  

do dolžine 5 m 
 y vezava termostata do dolžine 10 m (material vključen) 

 -  nadometna montaža z enim prebojem
 y tlačni preizkus plinske instalacije
 y elektro dela (povezava zunanje z notranjo enoto)
 y zagon sistema 
 y podučitev uporabnika

PAKET 4

REDNA CENA 9.216,07 €

AKCIJSKA CENA - gotovina 1) in 2) 6.543,41 €

AKCIJSKA CENA - kredit 1) in 3) 6.543,41 €

AKCIJSKA CENA - obroki 1 + 3 1) 6.739,71 €

SUBVENCIJA EKO SKLAD 4) do 50 %

1) Velja le v primeru pogodbenega sodelovanja z Istrabenz plini.
2) Plačilo 30 % vrednosti ob podpisu izvajalske pogodbe, 70 % po izvedbi del.
3) Več o financiranju s kreditom na str. 6 in 7.
4) Možnost pridobitve do 50 % nepovratnih sredstev/subvencij Eko sklada, do 

porabe razpoložljivih sredstev.
Vse cene vključujejo DDV. Akcijska cena paketa velja do 30. 9. 2020. 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.



17

PAKET 4 s toplotno črpalko in plinsko kondenzacijsko 
pečjo je “revolucionarni” paket za doseganje velikih pri-
hrankov in zanesljivo delovanje v ekstremnih razmerah. 
Toplotna črpalka poskrbi za optimalno in prednostno 
delovanje. V primeru, ko je delovanje s plinsko pečjo ugo-
dnejše, sistem avtomatsko preklopi na  delovanje peči. 
Poskrbljeno je tudi za zadostne količine sanitarne vode, 
ki se pripravlja s kondenzacijskim plinskim grelnikom. 
Paket zavzema malo prostora in ga lahko namestimo v 
stanovanju. Pri novogradnjah in objektih, ki so opremlje-
ni s konvektorji, lahko toplotna črpalka služi tudi kot vir 
centralnega hladilnega sistema.   

PAKET 4 
HIBRIDNA TOPLOTNA ČRPALKA +  
PLINSKA PEČ 
ZA OGREVANJE/HLAJENJE +  
PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE

Hibridna toplotna črpalka  
IMMERGAS MAGIS COMB 8 PLUS:

 y inverterska toplotna črpalka zrak/voda
 y za ogrevanje (zunanja enota: 7,7 kW; plinska peč: 4,8 - 27,3 kW) 
 y za hlajenje 
 y za pripravo tople sanitarne vode
 y optimalna izraba obnovljivega vira toplote iz zraka
 y temperatura ogrevne vode s toplotno črpalko: do 55 °C,  

s plinsko pečjo: do 85 °C
 y 2 leti splošne garancije  

PRIHRANEK 
S T R O Š K O V  
OGREVANJA

45%DO

SUBVENCIJA EKO SKLAD 4)

ENERGIJSKI  
RAZRED
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Dodatna ponudba po ceniku: 
Nadgradnja dimniške napeljave z montažo in povezava sistemov  
(ogrevanje, sanitarna voda, plin).

PAKET 5 
PLINSKA PEČ  
Z VGRAJENIM PRETOČNIM BOJLERJEM  
ZA OGREVANJE + 
PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE

PAKET 5:
 y PLINSKA PEČ  

VAILLANT ecoTEC plus VUW INT I 256/5-5   
z vgrajenim PRETOČNIM BOJLERJEM
 - plinski ventil s termo varovalom,  
termostat calorMATIC 450, dimnik (2 m)

 y montaža peči
 y vezava termostata do dolžine 10 m (material vključen) 

 - nadometna montaža z enim prebojem
 y preboj zidu za dimniško cev
 y montaža dimnika (2 m) 
 y tlačni preizkus plinske instalacije
 y zagon peči

PAKET 5

REDNA CENA 2.861,02 €

AKCIJSKA CENA - gotovina 1) in 2) 2.231,59 €

AKCIJSKA CENA - kredit 1) in 3) 2.231,59 €

AKCIJSKA CENA - obroki 1 + 3 1) 2.298,54 €

1) Velja le v primeru pogodbenega sodelovanja z Istrabenz plini.
2) Plačilo 30 % vrednosti ob podpisu izvajalske pogodbe, 70 % po izvedbi del.
3) Več o financiranju s kreditom na str. 6 in 7.
Vse cene vključujejo DDV. Akcijska cena paketa velja do 30. 9. 2020. 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.
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PAKET 5 je najbolj priljubljen plinski paket. Vsebuje kon-
denzacijsko plinsko peč z vgrajenim pretočnim bojlerjem 
za pripravo tople sanitarne vode. Zahvaljujoč funkciji 
»Aqua Power Plus« omogoča, da naprava pri pripravi sa-
nitarne vode deluje z 21 % višjo močjo kot pri ogrevanju. 
Peč lahko vgradimo v katerem koli prostoru, ki ima mo-
žnost priključitve odvoda dimnih plinov.  

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

 y za ogrevanje (5,2 - 25 kW)
 y za ogrevanje tople sanitarne vode: 25 kW 
 y visoka stopnja izkoristka (110 %)
 y 2 leti splošne garancije z možnostjo podaljšanja na 5 let

PRIHRANEK 
S T R O Š K O V  
OGREVANJA

15%DO

ENERGIJSKI  
RAZRED
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Dodatna ponudba po ceniku: 
Nadgradnja dimniške napeljave z montažo in povezava sistemov  
(ogrevanje, sanitarna voda, plin).

PAKET 6 
PLINSKA PEČ  
Z LOČENIM ZUNANJIM BOJLERJEM  
ZA OGREVANJE +  
PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE

PAKET 6:
 y PLINSKA PEČ  

VAILLANT ecoTEC plus VU INT I 256/5-5 plus  
z ločenim ZUNANJIM BOJLERJEM uniSTOR VIH Q 75 B
 - plinski ventil s termo varovalom,  
termostat calorMATIC 450, povezovalni set  
za bojler, podkonzola za peč, dimnik (2 m)

 y montaža peči
 y vezava termostata do dolžine 10 m (material vključen) 

 -  nadometna montaža z enim prebojem
 y preboj zidu za dimniško cev
 y montaža dimnika (2 m) 
 y tlačni preizkus plinske instalacije
 y zagon peči

PAKET 6

REDNA CENA 3.359,57 €

AKCIJSKA CENA - gotovina 1) in 2) 2.586,87 €

AKCIJSKA CENA - kredit 1) in 3) 2.586,87 €

AKCIJSKA CENA - obroki 1 + 3 1) 2.664,47 €

1) Velja le v primeru pogodbenega sodelovanja z Istrabenz plini.
2) Plačilo 30 % vrednosti ob podpisu izvajalske pogodbe, 70 % po izvedbi del.
3) Več o financiranju s kreditom na str. 6 in 7.
Vse cene vključujejo DDV. Akcijska cena paketa velja do 30. 9. 2020. 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.
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PAKET 6 je priporočen paket za večstanovanjsko dru-
žinsko hišo oziroma družine z večjo potrebo po topli sa-
nitarni vodi. Paket vključuje zunanji bojler, ki zagotavlja 
zadostne količine sanitarne vode na več odjemnih mestih 
(pipah) hkrati. Uporaben je tudi v primerih, kadar je vir 
ogrevanja sanitarne vode (peč) precej oddaljen od porab-
nikov (pip). 

Plinska kondenzacijska peč  
VAILLANT ecoTEC plus VU INT I 256/5-5 
 z ločenim zunanjim bojlerjem uniSTOR VIH Q 75 B:

 y za ogrevanje (5,2 - 25 kW) 
 y za pripravo tople sanitarne vode
 y visoka stopnja izkoristka (110 %)
 y 2 leti splošne garancije z možnostjo podaljšanja na 5 let

PRIHRANEK 
S T R O Š K O V  
OGREVANJA

15%DO

ENERGIJSKI  
RAZRED



22

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

PAKET 7 
PLINSKA PEČ + SOLARNI SISTEM  
ZA OGREVANJE +   
PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE

PAKET 7:
 y PLINSKA PEČ  

VAILLANT auroCOMPACT VSC S 206/4-5 190  
s SOLARNIM SISTEMOM 
(2 ploščata kolektorja auroTHERM VFK 145 V)
 - vremensko vodena regulacija temperature VRC 700/2, 
termostat multiMATIC VRC 700/5 AF, priključni set 
auroCOMPACT, osnovni in povezovani set auroTHERM 
VFK 145 V, laminarni akumulacijski hranilnik sanitarne 
vode (190 l), strešni nosilec tip P, montažna letev VFK V, 
raztezna posoda za toplo sanitarno vodo (8 l), solarna 
tekočina (20 l), solarna gibljiva cev 2v1 DN16 (15 m), 
dimnik (2 m)

 y montaža peči
 y vezava termostata do dolžine 10 m (material vključen) – 

nadometna montaža z enim prebojem
 y preboj zidu za dimniško cev
 y montaža dimnika (2 m) 
 y tlačni preizkus plinske instalacije
 y zagon peči

PAKET 7

REDNA CENA 6.000,47 €

AKCIJSKA CENA - gotovina 1) in 2) 4.260,33 €

AKCIJSKA CENA - kredit 1) in 3) 4.260,33 €

AKCIJSKA CENA - obroki 1 + 3 1) 4.388,14 €

SUBVENCIJA EKO SKLAD 4) do 50 %

1) Velja le v primeru pogodbenega sodelovanja z Istrabenz plini.
2) Plačilo 30 % vrednosti ob podpisu izvajalske pogodbe, 70 % po izvedbi del.
3) Več o financiranju s kreditom na str. 6 in 7.
4) Možnost pridobitve do 50 % nepovratnih sredstev/subvencij Eko sklada, do 

porabe razpoložljivih sredstev.
Vse cene vključujejo DDV. Akcijska cena paketa velja do 30. 9. 2020. 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.
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PAKET 7 je namenjen uporabnikom, ki cenijo moč obno-
vljivih virov energije. Solarni sistem poskrbi za pripravo 
tople sanitarne vode s pomočjo sončnih panelov, zmo-
gljiva plinska peč pa za ekonomično ogrevanje. 

PAKET 7 
PLINSKA PEČ + SOLARNI SISTEM  
ZA OGREVANJE +   
PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE

Plinska kondenzacijska peč  
VAILLANT auroCOMPACT   
VSC S206/4-5 190: 

 y za ogrevanje (3,8 - 20 kW)
 y visoka stopnja izkoristka (110 %)
 y 2 leti splošne garancije  

z možnostjo podaljšanja na 5 let

Solarna kolektorja auroTHERM VFK 145 V: 

 y solarna priprava tople sanitarne vode (visoki komfort)
 y 2 leti splošne garancije z možnostjo podaljšanja na 5 let  

PRIHRANEK 
S T R O Š K O V  
OGREVANJA

15%DO

PRIHRANEK 
S T R O Š K O V  
OGREVANJA

50%DO

SUBVENCIJA EKO SKLAD 4)

ENERGIJSKI  
RAZRED



Za več informacij o akcijski ponudbi  
PAKETI ENERGETSKIH REŠITEV ZA DOM,  
smo vam z veseljem na voljo:  

telefonsko na: 03 426 47 20 
na e-naslovu: alenka.humar@istrabenzplini.si

www.istrabenzplini.si 
www.toplotna-crpalka.com 
www.istrabenzplini.porabimanj.si


