Komfortní vytápění
dotykem prstu

s dotací
Získali jste dotaci na tepelné čerpadlo?
Získejte navíc od společnosti Daikin 15 000 Kč!
Daikin má zelené srdce, proto chce ješte více podporovat náhradu neekologických kotlů na tuhá paliva
za vysoce efektivní tepelná čerpadla Daikin Altherma. V případě, že získáte dotaci Ministerstva životního
prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na výměnu stávajícího zdroje tepla za tepelné
čerpadlo, Daikin vám navíc při použití tepelného čerpadla Daikin Altherma přispěje 15 000 Kč.

Podmínky přidělení příspěvku 15 000 Kč
od společnosti Daikin
• Pořízení si tepelného čerpadla Daikin Altherma včetně uvedení do provozu
• Rozhodnutí o schválení dotace od Krajského úřadu
na náhradu starého kotle za tepelné čerpadlo

•

Vyplnění a doručení Daikin žádosti se všemi náležitostmi

Daikin vyplácí dotaci po splnění všech podmínek přímo na účet
žadatele. Žádost a přesné obchodní podmínky akce naleznete
na www.daikin.cz/dotace.

Podrobné informace na tel.:

+420 221 715 782

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – CZECH REPUBLIC spol. s r.o.
Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 - Michle

www.daikin.cz/dotace

Dotační program:

Kotlíková dotace
a Nová zelená úsporám
Společnost DAIKIN Airconditioning Central Europe Vám nyní nabízí
ve spolupráci s renomovaným partnerem DEKAMA TRADE, s.r.o.
kompletní vyřízení dotace od vypracování a podání žádosti na
příslušné úřady až po vyplacení finanční částky a to za předpokladu
instalace produktu z naší široké nabídky tepelných čerpadel DAIKIN.
Zástupce společnosti DEKAMA TRADE, s. r. o. osobně navštíví žadatele a dohodne všechny potřebné
náležitosti s vyřízením daného dotačního titulu.
Společnost DAIKIN nabízí prostřednictvím společnosti DEKAMA TRADE
další doplňkové služby v případě zájmu koncového uživatele:

•

Administraci - Nová zelená úsporám pro rodinné domy
(veřejné budovy, bytové domy)

•

Finální podání všech dokumentů na příslušné krajské úřady, vyplývající z podmínek konkrétního
dotačního programu a daného kraje

•
•
•

Ekologickou likvidaci kotlů na tuhá paliva
Vypracování PENB
Revizní a kontrolní zprávy (spalinové cesty a stávajících zdrojů tepla)

Pro bližší informace nás prosím neváhejte kontaktovat na emailu: info@daikin.cz

Dotace DAIKIN

•

možnost pro koncové zákazníky využít finanční příspěvek 15.000,- Kč na instalaci tepelného
čerpadla DAIKIN v dotačním programu (kotlíková dotace + Nová zelená úsporám)

•
•

všechna tepelná čerpadla a kondenzační kotle DAIKIN jsou registrována v Dotačních titulech SFŽP pro ČR
více naleznete na http://www.daikin.cz/dotace/
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