
Modernizácia vykurovania 
Vymeňte váš starý plynový kotol a ušetrite tento rok 440 €!

Navštívte našu 

predvádzaciu miestnosť 

modernej vykurovacej techniky.

Práve teraz je tá správna chvíľa zvážiť výmenu 

vášho starého kotla za nový moderný nerezo-

vý kondenzačný kotol Vitodens 100-W. Prečo 

kondenzačný kotol a prečo ihneď?

n  Ušetríte na nákladoch na plyn bez 

obmedzenia vašej tepelnej pohody v dome 

ročne až 440 €. 

n  Kotol Vitodens 100-W, 24 kW je kondenzačný 

kotol s nerezovým výmenníkom a moderným 

sálavým horákom, ktorý bol vyvinutý práve 

pre náhradu za staré kotly bez nutného zása-

hu do súčasného vykurovacieho systému.

n  Dosiahnete ďalšie výrazné úspory na 

zemnom plyne, pokiaľ prípravu teplej vody 

robíte priamym plynovým, alebo elektrickým 

zásobníkom.

n  Spalinami z vášho starého atmosferického 

kotla o teplote cca 180 °C vykurujete 

komín a ovzdušie, pričom pri kotli 

Vitodens 100-W využívate teplo spalín 

na ohrev vykurovacej vody a do komína idú 

spaliny o teplote max. 80 °C.

n  Výmena za váš súčasný kotol je jednoduchá 

a odborná firma ju zvládne za cca 

1 deň (podľa obtiažnosti montáže).

n  Máte možnosť financovania cez spotrebné 

úvery, prípadne za zvýhodnených podmienok 

cez Tatraleasing.

n   Čím skor sa rozhodnete pre výmenu kotla, 

tým viac peňazí dokážete ušetriť pre váš 

rodinný rozpočet. Nie sme takí bohatí, aby 

sme mohli ďalej čakať!



Priebeh modernizácie vykurovania

Vaša špecializovaná kúrenárska fi rma:

Váš aktuálny vykurovací systém (príkl.): 

n  Dvojpodlažný rodinný dom, vykurovaná plo-

cha domu 250 m2, radiátorové vykurovanie. 

n  Spotreba plynu so starým kotlom – 3500 m3 

(3500 m3 x 10,55 kWh/m3 = 36925 kWh) 

n  Cena plynu tarifa D3 – 0,0427 €/kWh 

vrátane DPH (cca 0,45 €/m3) 

n  Náklady na teplo so starým kotlom (viac 

ako 10 rokov) s atmosferickým horákom: 

3500 m3 x 0,45 €/m3 = 1 575,– €/rok 

Úspora pri inštalácii kondenzačného 

plynového kotla:  

n  Úspora v priemere 28 % nákladov na 

plyn pre vykurovanie oproti starému kotlu 

s atmosferickým horákom 

n  Predpokladaná ročná úspora teda 

cca. 440,– € 

Náklady na inštaláciu nového kotla: 

n   Nerezový kondenzačný kotol, Vitodens 

100-W a regulácie podľa vonkajšej teploty 

cena 1 270,– € s DPH 

n   Plastová komínová vložka výšky 7 m 

vrátane práce 230,– € 

n  Výmena starého kotla za nový vrátane 

uvedenia do prevádzky 300,– € 

n   Celková investícia výmeny vrátane 

odťahového systému: 1 800,– € (Cena je 

orientačná a treba ju vždy konzultovať 

s montážnou firmou 

Návratnosť cca. 4 roky. 

Financovanie: Príklad kalkulácie 24. hod.

finančného, leasingu v spolupráci 

s Tatraleasing a. s. 

Investícia: 1 800,– € 

Počet splátok: 36 

Zostatková hodnota: 100,– € 

Návrh, predaj, montáž a financovanie – 

všetko z jednej ruky 

K tomu všetkému potrebujete už len odborné-

ho partnera. Ten vám ušetrí čas a peniaze. 

Informujte sa teraz, ako čo najrýchlejšie 

a najjednoduchšie modernizovať váš vykurovací 

systém. Váš odborný partner vás bude rád 

informovať. 
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Prvá zvýšená splátka Mesačná splátka Cena leasingu Lesingový  RPMN*

s DPH (€)   s DPH (€) s DPH (€) koef. bez DPH

  

30% 642,60 47,65 1 981,44 1,10 10,20 %

40% 856,80 40,84 1 955,52 1,09 10,25 %

50% 1 071,00 34,03 1 929,60 1,07 10,32 %

* Ročná percentuálna miera nákladov

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH a sú orientačné. Cena za 

montáž a odťahový systém sa môže líšiť od ceny v prospekte v zá-

vislosti na podmienkach inštalácie. Cenu treba vždy konzultovať 

s montážnou firmou! Viessmann s. r. o. si stanovuje možnosť úpra-

vy cien s vydaním nového cenníka. Modelové situácie výpočtov 

spotreby a návratnosti slúžia ako príklad a nie sú záväzné.

Vitodens 100-W

Cylindrický horák MatriX




