
Získejte dotaci 
na tepelné čerpadlo 
Daikin Altherma

Uvažujete o výměně elektrického vytápění 
za efektivnější a uspornější zdroj?  

Využijte nabízených dotazí v rámci Nové Zelené Úsporám a získejte podporu až 100 000 Kč! 

Nová Zelená Úsporám je program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního 

prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech.

Proč je výhodnější topit tepelným čerpadlem?   
• Výrazné (až o 60 %) snížení provozních nákladů 

• Možnost získání speciálního tarifu, který lze využít i na ostatní domácí spotřebiče

• Snížení emisí CO
2

• Tepelné čerpadlo lze využít na ohřev TUV i na chlazení v letním období

Dotace na tepelné čerpadlo
Výše podpory

C.1. Dotace i se zateplením C.2 Dotace bez zateplení

Tepelné čerpadlo vzduch / voda 75 000 Kč 60 000 Kč

Tepelné čerpadlo země / voda 100 000 Kč 80 000 Kč

Obsahuje fl uorované skleníkové plyny. Model: ERLQ004CV3, 

Chladivo: R410A, GWP: 2087,5, Náplň: 1,45 kg/3,03 TCO2Eq. 
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Daikin Altherma

Elektrokotel

25 793 Kč 

67 485 Kč 

Roční náklady na provoz rodinného domu 12 kW, 4 osoby
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Kotlíková dotace
na tepelné čerpadlo 
Daikin Altherma

Výhody tepelných čerpadel oproti kotli na tuhá paliva: 
1.  Automatický a nenáročný provoz tepelného čerpadla

2.  Tepelné čerpadlo zabírá minimum prostoru, nemusíte nikde skladovat dovezené uhlí

3.  Na tepelné čerpadlo je možno získat speciální tarif od dodavatele elektrické energie, který lze využít 

 i na ostatní domácí spotřebiče 

4.  Vyšší účinnost tepelného čerpadla zajistí nízké provozní náklady na vytápění a ohřev TUV

5.  Jedním zdrojem můžeme vytápět i ohřívat teplou vodu

Porovnání provozních nákladů, rodinný dům 12 kW
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Máte doma starý kotel 
na tuhá paliva? 

Nahraďte ho novým tepelným čerpadlem 

Daikin Altherma a získejte dotaci až 127 500 Kč. 

Kotlíková dotace je nový dotační titul Ministerstva 

životního prostředí, zaměřený na výměnu 

neekologických kotlů za efektivnější zdroje energie. 

Dotace občanům poskytují kraje. Dotace se vztahuje 

pouze na kvalitní a registrované zdroje tepla, tepelná čerpadla Daikin Altherma 

splnila podmínky a mohou být v rámci dotací nabízena. 

Tepelná čerpadla mohou být nainstalována pouze kvalifi kovanými fi rmami s platným osvědčením dle zákona 

406/2000 Sb. V opačném případě nebude dotace uznána.

Proč zvolit tepelné čerpadlo Daikin Altherma? 
• Nabízíme konzultace, návrh tepelného čerpadla a vyřízení dotace ZDARMA!

• Tepelná čerpadla mají invertor, který zařizuje plynulou regulaci výkonu v závislosti na aktuální potřebě

• Venkovní jednotky jsou navrženy a testovány tak, aby pracovaly až do mínus 25 °C

• Výroba tepelných čerpadel Daikin Altherma je realizována v České republice a v Belgii

• Sedmiletá záruka na tepelná čerpadla Daikin Altherma je důkazem vysoké kvality tohoto zařízení

• Možnost integrované vnitřní jednotky – s vloženým zásobníkem TUV
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