AKCE - set efektivní PLUS
Platí pro koncové zákazníky do 30. 6. 2012 nebo do vyčerpání zásob

ZELENÝ PŘÍSPĚVEK IHNED
= ŽÁDNÁ ADMINISTRATIVA

EFEKTIVnÍ

set pro 3–4 členy domácnosti
Popis

Množství

SUN15395

Solární kolektor 2,7 m2 SSK27_01

2 ks  

SUN25205

Set střešních háků  pro uchycení kolektorů

3 sada  

SUN25608

Set pro uchycení kolektorů SSK27

3 ks  

SUN25642

Příčka pro dva kolektory SSK27

1 ks  

SUN20011

Kolektorové propojení V2A 3/4“

1 ks  

SUN28034

Propojovací sada pro SSK

1 sada  

CCEDUO 300

Ohřívač stacionární nepřímý ohřev 2 hady 295 l, 22/38 kW
CosmoCELL CCE DUO bez izolace

1 ks  

CCEDUO 300 IZO BI

Izolace pro ohřívač COSMO E DUO 300 bílá

1 ks  

MEI45705.6

Čerpadlová skupina pro solární systémy s čerpadlem Grundfos UPS15–65

1 ks  

RES31543110

Regulace RESOL DeltaSol BS Plus, 4 čidl. regulátor včetně 4 ks čidel

1 ks  

SUNADG18_1

Nádoba expanzní 18 l pro solar

1 ks  

ESB31100800

Ventil termostatický směšovací VTA321, 35–60°C, RP3/4, DN20–1,6

1 ks  

SUNXENON 10

SOLARheat PLUS teplonosná kapalina 10 l do solárních systémů

2 ks

62 990,00 Kč

Běžná cena pro montážní firmu

-10 000,00 Kč

Zelený příspěvek

Celková cena po odečtu Zeleného příspěvku
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VÝHODY:

značkový rakouský výrobce solárních panelů
značkový německý výrobce čerpadlové skupiny i regulace
možnost regulace přitápění a ohřevu bazénu
solární kapalina v ceně
ještě větší plocha kolektorů (2,7 m2)
vyšší výkon, vyšší účinnost
jednodušší montáž
kompaktní vzhled kolektorů - bez mezer
možnost oboustranného připojení (zprava i zleva)
větší odolnost povětrnostním vlivům

www.gcskupina.cz

52 990,00 Kč

Zelený příspěvek platný pouze při odběru celého setu za uvedené ceny.
Ceny jsou kalkulovány bez montáže a propojovacího materiálu. V případě
obnovení programu zelená úsporám nelze uplatnit zelený příspěvek.
Nelze kombinovat s jinými akcemi.
Při objednání přes odbornou montážní firmu je DPH
v uvedených cenách pouze 14 %.
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