Dotaci na
výměnu
kotle teď
máte
na dosah
Registrujte
se včas

Získejte s E.ON kotlíkovou dotaci
až 150 000 Kč.
Vyměňte svůj starý kotel na pevná
paliva právě teď. Komplexní služba
od E.ON vám pomůže zvýšit šanci
na získání dotace. Vyřídíme podání
žádosti u vašeho krajského úřadu,
zajistíme vhodný typ nového kotle či
tepelného čerpadla včetně instalace
s možností financovní s E.ON Půjčkou.
Zaregistrujte se právě nyní!

kotelbezstarosti.cz

Na co je možné
kotlíkovou dotaci získat?
Dotace jsou určeny na výměnu kotlů na tuhá paliva za plynové kondenzační kotle,
tepelná čerpadla, kotle na biomasu a kombinované automatické kotle na uhlí
a biomasu a je určena pro rodinné domy.

			
			

Zlepšete životní prostředí v Moravskoslezském kraji
a získejte právě nyní dotaci až 150 000 Kč.

Jak vám s kotlíkovou
dotací pomůžeme?
•
•
•
•
•
•

Ověříme, zda splňujete podmínky pro obdržení dotace.
Poradíme vám s výběrem vhodného kotle nebo tepelného čerpadla.
Připravíme podklady pro vyřízení kotlíkové dotace.
Pomůžeme s doručením žádosti na váš krajský úřad.
Zajistíme demontáž stávajícího kotle a jeho ekologickou likvidaci.
Nainstalujeme nový kotel.

Protože pro vás máme
vždycky něco navíc ...
Při koupi plynového kondenzačního kotle od E.ON nemusíte platit 100 dní
za dodávku plynu1 a při koupi tepelného čerpadla 100 dní za dodávku elektřiny2.
Navíc nabízíme na oba produkty prodlouženou záruku až 5 let a můžeme vám
také pomoci s financováním.

Využijte i vy kotlíkovou dotaci
Zaregistrujte se právě nyní a zvyšte svou šanci na získání dotace!

kotelbezstarosti.cz
1)

Sleva ve výši 3 630 Kč vč. DPH z ceny za dodávku plynu. Výše slevy vychází z modelové roční spotřeby plynu 12,8 MWh
při ceně za dodávku plynu v produktu Komplet Plyn dle ceníku Komplet plyn 36 Listopad 2016.
2) Sleva ve výši 3 025 Kč vč. DPH z ceny za dodávku elektřiny. Výše slevy vychází z modelové roční spotřeby elektřiny
7,284 MWh (VT 0,666 MWh a NT 6,618 MWh) při ceně za dodávku elektřiny v produktu Přímotop dle ceníku
Variant 36 Březen 2017.
Více o podmínkách slevy na www.kotelbezstarosti.cz.

