
Obsahuje fl uorované skleníkové plyny. Model: ERLQ004CV3, 

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

Energetická účinnost A+.
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Komfortní vytápěníKomfortní vytápění
dotykem prstudotykem prstu

s dotacís dotací
ažaž KčKč141433 000 000

Získali jste kotlíkovou dotaci na tepelné čerpadlo? 

Získejte navíc od společnosti Daikin 15 000 Kč!

Daikin má zelené srdce, proto chce ještě 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 starého kotle na tuhá paliva 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 v období 

od 1. 11. 2016 do 30. 6. 2017 včetně uvedení do provozu

• Rozhodnutí o schválení Kotlíkové dotace od Krajského úřadu 

na náhradu starého kotle na tuhá paliva za tepelné čerpadlo

• Vyplnění a doručení Daikin žádosti se všemi náležitostmi 

do 30. 6. 2017 

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.: 800 444 449



Proč tepelné čerpadlo 

a ne kotel na uhlí?

Argumenty pro tepelné čerpadlo 
Daikin Altherma

• Vytápění tepelným čerpadlem je pohodlné. Ohřejete se stiskem 

jediného tlačítka.

• Teplou vodu máte k dispozici kdykoliv. Nejste omezeni 

zapálením kotle.

• Odpadne Vám spousta manuální práce, jako například: 

 – skládání uhlí,

 – přikládání do kotle,

 – čištění kotle a spalinových cest,

 – úklid zaprášených a znečištěných prostor,

 – vynášení popela.

• Významně zvýšíte hodnotu Vaší nemovitosti.

• Snížíte náklady na elektřinu díky výhodným tarifům (20 hodin denně levný proud pro celý dům)

• Zajistíte čistší přírodu pro Vaše děti.
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• Evropská jednička v prodeji tepelných čerpadel vzduch/voda s více než 275 000 nainstalovanými kusy 

• Japonská kvalita vyráběná v ČR*

• Prodloužená sedmiletá záruka v případě pravidelného servisu

• Pro kotlíkové dotace i Novou Zelenou úsporám  jsou technické parametry ověřeny autorizovanou 

zkušebnou, ne jen od výrobce

• Tepelné čerpadlo je v provozu i při extrémních teplotách až do -25 °C   

• Pohodlné intuitivní ovládání v českém jazyce 

• Možnost i chlazení v létě

• Díky invertorové technologii je zajištěna plynulá regulace výkonu a není nutná investice do akumulace 

tepla 

* V závodě Daikin Device Czech v Brně se vyrábí kompresory, zásobníky TV a hydroboxy TČ, v závodě Daikin Industries CZ v Plzni 

se vyrábí venkovní jednotky TČ 4-8 kW.


