Cenově výhodné balíčky s dotací
Společnost 2K Energy s.r.o. nově nabízí cenově zvýhodněné balíčky solárních systémů a akumulačních nádrží, v
kombinaci s provozně úspornými tepelnými čerpadly, kotli a krbovými kamny. Všechny nabízené komponenty
jsou certifikovány v dotačním programu Zelená úsporám.
Součástí ceny každého balíčku je:







Návrh systému
Projektová dokumentace
Podání žádosti o dotaci
Instalace vybraného balíčku
Uvedení do provozu
DPH

Součástí ceny balíčku není:



Případné práce, které by měly být na místě instalace provedeny v rámci stavební připravenosti
Materiál nad rámec standartního materiálu uvedeného v obsahu balíčku

Po podpisu objednávky bude vystavena faktura. Dodavatel firma 2K Projekt s.r.o. se zavazuje zpracovat a podat
žádost o dotaci do 30 dnů od uhrazení faktury zákazníkem. Nárok na dotaci není právně vymahatelný, poplatek za
zpracování projektu a podání žádosti o dotaci je v případě dodržení termínu pro zpracování nevratný. V případě,
že dodavatel nesplní termín 30 dnů pro zpracování dotace vrátí objednateli celou zaplacenou částku za tuto
službu.

2K ENERGY s.r.o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2
www.2kenergy.cz
www.akumulacni-nadrz.com
info@2kenergy.cz
+420 604 290 390
+420 605 159 999

Jméno zákazníka:
Adresa:
Telefon
Mail:

Balíček SOL TOP
Tímto systémem lze ohřívat teplou užitkovou vodu a také vytápět dům slunečním zářením,
tedy ZADARMO.
Obsah balíčku:
Cena

Objednávka

9 999 Kč

□

89 999 Kč

□

Solární kolektor navíc vč. konstrukce a montáže

9 900 Kč

Navýšení objemu nádrže na 250 litrů

1 900 Kč

Navýšení objemu nádrže na 300 litrů

4 900 Kč

Navýšení objemu nádrže na 500 litrů (FAT BOY)

7 900 Kč

Navýšení objemu nádrže na 1000 litrů (FAT BOY)

11 900 Kč

Dotace zelená úsporám C3.2

-50 000 Kč

□
□
□
□
□
□
□
□

Položka
Projekt
Zpracování žádosti o dotaci
Solární kolektor T15 vakuový trubkový s 15
trubicemi, absorpční plocha 1,36 m2
Střešní háky
Hliníkový profil
Uhlíková ocel 18mm
Solární izolace
Hnací sada OVENTROP Regusol S130 DN25
Expanzní nádoba S18/10
Regulace Steca TR 0301sc
SOLAR Heat Plus
Nádrž NTRR/SOL 200 litrů s výměníkem
Oběhové čerpadlo topného systému
Montáž
Doprava

Množství
1 ks
1 ks

Celkem

Objednávám zpracování projektové dokumentace a
zpracování žádosti o dotaci pro systém SOL TOP dle
specifikace a ceny v tabulce

3 ks
10 ks
9m
20 m
20 m
1 ks
1 ks
1 ks
20 l
1 ks
1 ks
32 h
1

Kč

Objednávám balíček SOL TOP dle specifikace a ceny v
tabulce

Dne ________ V ____________ Podpis______________
Dne ________ V ____________ Podpis______________

