AKCE PODZIM 2009:
sleva 11 % na nová tepelná čerpadla AWX,
příslušenství nebo potrubí pro zemní plošný kolektor zdarma
•

Akce se týká tepelných čerpadel PZP na jejichž dodávku a montáž bude sepsána a potvrzena
oběma smluvními stranami smlouva o dílo v období od 21. září do 31. října 2009.

Povinností zákazníka je:
•
•
•

Uhradit ve splatnosti všechny faktury včetně zálohových.
Odebrat objednané zboží ve stanoveném termínu.
Zrealizovat akci a uhradit konečnou fakturu nejpozději do 31. prosince 2009.

Bonusy:
•

SYSTÉM VZDUCH-VODA
příslušenství (akumulační nádrž nebo zásobník pro ohřev TV) k tepelnému čerpadlu zdarma:

Označení tepelného čerpadla
HP 3 AW 06, 08, 10 SE

HP 3 AW 12 SE

HP 3 AW 14 nebo 18 SE

•

Příslušenství
kombinovaná akumulační
nádrž s nepřímotopným
ohřívačem vody ANK 340
zásobníkový ohřívač Reflex
WPS 300 se zvětšenou
předávací plochou pro tepelné
čerpadlo
zásobníkový ohřívač Reflex
WPS 400 se zvětšenou
předávací plochou pro tepelné
čerpadlo

Výše bonusu [Kč včetně 19% DPH]
30.700,00

38.285,00

43.770,00

SYSTÉM ZEMĚ-VODA
potrubí pro zemní plošné kolektory od společnosti GEROtop k tepelnému čerpadlu zdarma:

Označení tepelného čerpadla
HP 3 BW 07 B a E
HP 3 BW 09 E
HP 3 BW 11 B a E
HP 3 BW 13 E
HP 3 BW 15 B a E

Potrubí GEROtherm
Erdreichkollektor PE-GT
450 m (průměr 32 x 3,0 mm)
600 m (průměr 32 x 3,0 mm)
600 m (průměr 32 x 3,0 mm)
750 m (průměr 32 x 3,0 mm)
900 m (průměr 32 x 3,0 mm)

Výše bonusu [Kč včetně 19% DPH]
14.460,00
19.280,00
19.280,00
24.100,00
28.920,00

•

nebo SLEVA 5 %
na tepelná čerpadla vzduch-voda (SPLIT), země-voda a voda-voda.

•

nebo ZAVÁDĚCÍ SLEVA 11 %
na nová kompaktní tepelná čerpadla vzduch-voda AWX pro venkovní instalaci.

Podmínky:
•

Na objednané tepelné čerpadlo bude vystavena při podpisu smlouvy o dílo zálohová faktura
ve výši 50 % z celkových nákladů.

•

Po montáži tepelného čerpadla bude vystavena konečná faktura – daňový doklad. Splatnost
faktury 14 dnů.

•

Tepelné čerpadlo nebo potrubí pro zemní plošné kolektory mohou realizovat pouze
proškolené firmy společností PZP KOMPLET a.s. a GEROtop spol. s r.o.

•

Nezávisle na této naší akci můžete také současně žádat o dotaci ze Státního fondu životního
prostředí. Firma PZP KOMPLET a.s. je zapsána v Seznamu odborných dodavatelů a v Seznamu
výrobků a technologií dotačního programu „Zelená úsporám“.

•

Akce je časově omezena a různé bonusy nelze vzájemně kombinovat.

