Objednávkový formulár pre dotované tepelné čerpadlá
ATLANTIC z projektu "ZELENÁ DOMÁCNOSŤ"
www.zelenadomacnost.sk
Dodávateľ: KLÍMA, s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava, IČO: 44794410, Tel: 0800 777 700

Objednávateľ:
Oslovenie (označte správnu voľbu):
Pán

Pani

Slečna

Meno *
Vaše rodné meno

Priezvisko *
Vaše priezvisko (aktuálne ktoré používate)

Telefón *
Vaše telefónne číslo

E-mailová adresa *
Sem zadajte e-mailovú adresu, ktorú budete používať pri komunikácii s nami. Môžete zadať aj viacero adries. v
takom prípade jednotlivé adresy oddeľte čiarkou.

Rok narodenia (dátum) * : ....... . ........ . ................. (Deň, Mesiac, Rok)
Sem prosím uveďte rok Vášho narodenia, môžete aj presný dátum - nemusíte však. Tento údaj využívame za
účelom zasielania ponuky špeciálnych narodeninových prekvapení v budúcnosti. Poskytnutím dátumu
narodenia súhlasíte so zasielaním takýchto ponúk, neposkytnutím nesúhlasíte a nebudeme Vám ich zasielať.

Názov firmy
Ak objednávate ako firma, uveďte sem prosím jej názov v súlade s ORSR alebo ŽRSR.

Adresa *
Adresa vo formáte ulica, číslo domu a podobne.

Mesto / obec *
Uveďte mesto alebo obec svojej trvalej adresy

Mesto / obec inštalácie
Ak sa miesto inštalácie nebude zhodovať s adresou Vášho trvalého pobytu, uveďte sem prosím mesto, alebo
obec inštalácie.

Krajina inštalácie *
Rakúsko
Slovensko
Objednávky prijímame okrem územia Slovenska aj pre Rakúsko, vzhľadom na iné podmienky dodávok tovaru a
prác do Rakúska o tejto skutočnosti potrebujeme vedieť.
Osobné informácie už viac nepotrebujeme, nasleduje strana kde špecifikujte objednané tepelné čerpadlo

Položky označené * sú povinné
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Objednané Tepelné čerpadlo ATLANTIC LT (nízkoteplotné do +55°C): *
4 kW

6 kW

8 kW

10 kW

Zvoľte vhodný výkon tepelného čerpadla.podľa tepelnej straty objektu. Ako ste si určite všimli, tepelné
čerpadlá sa nevyrábajú na každú tepelnú stratu presne, ale s približným podobným výkonom v určitom
rozmedzí. Napríklad tepelné čerpadlá v našej akcii majú nominálny výkon 4kW, 6kW, 8kW a 10kW. 4kW výkon
postačuje približne pre objekty do tepelnej straty 5,5 kW na južnom Slovensku, na strednom do 5kW a na
severnom do 4,5 kW 6kW výkon postačuje približne pre objekty do tepelnej straty 7,5 kW na južnom Slovensku,
na strednom do 7kW a na severnom do 6,5 kW 8kW výkon postačuje približne pre objekty do tepelnej straty
9,5 kW na južnom Slovensku, na strednom do 9kW a na severnom do 8,5 kW 10kW výkon postačuje približne
pre objekty do tepelnej straty 12 kW na južnom Slovensku, na strednom do 11kW a na severnom do 10 kW Ak
potrebujete poradiť s výberom pozrite si našu tabuľku v ktorej je možné voliť si vzhľadom na tepelnú stratu
objektu výkon aj v závislosti od celkovej sezónnej účinnosti SCOP. Mierne výkonnejšie tepelné čerpadlo
dosiahne zvyčajne vyššiu účinnosť, príliš predimenzované, alebo naopak poddimenzované stratí účinnosť.

Objednací kód obj. číslo : ........................... (5 ciferný kód, napríklad: 41121)
Ak ste si z našej ponuky vybrali konkrétne tepelné čerpadlo, vpravo na konci riadku pri každom nájdete jeho
objednacie číslo. Sem ho prosím vyplňte. Vysvetlivky k objednacím kódom nájdete na konci ponuky.

Zvoľte či požadujete aj funkciu chladenia *
Áno máme záujem o funkciu chladenia

Nie nemáme záujem o funkciu chladenia

Vybrané modely tepelných čerpadiel disponujú aj funkciou chladenia, čo môžete využiť napríklad v horúcich
letných dňoch. Na využitie chladenia je však nutné mať k systému pripojené vhodné koncové prvky ktoré
dokážu pracovať aj v režime chladenia, napríklad podlahové kúrenia je často neefektívne a má viaceré
obmedzenia ale ako krízové riešenie je použiteľné, kým radiátorové vykurovanie je na chladenie úplne
nevhodné. Vhodné sú takzvané fan-coily, ktoré sú obdobou klasických klimatizácií, ale namiesto chladiva
(freónu) v nich koluje studená voda, alebo sálavé a bezprievanové stropné a stenové chladenie, stropné
chladenie je ideálne. Upozornenie, chladiaci výkon tepelného čerpadla je zvyčajne o niečo nižší ako vykurovací
a tak síce perfektne vykúri celú stavbu, vychladiť ju už celú nemusí! Závisí od okolností, avšak málokto chladí v
lete celú stavbu.

Zvoľte či požadujete aj funkciu ohrevu teplej úžitkovej vody (TÚV) *
Áno máme záujem o ohrev TÚV

Nie nemáme záujem o ohrev TÚV

Ak tepelné čerpadlo plánujete využiť aj na ohrev teplej úžitkovej vody, potvrďte túto voľbu. Ak neplánujete,
skúste nad tým porozmýšľať, oplatí sa to, od -25°C do +35°C čiže celoročne Vám úsporne zohreje aj TÚV,
ušetríte aj na tejto položke ktorá čím menšou tepelnou stratou stavby naberá na význame, zrýchlite tak
návratnosť investície do tepelného čerpadla. Ak ohrev TÚV nepožadujete, je ho možné ako doplnkovú funkciu
dokúpiť a doinštalovať aj neskoršie, nebude to však už také výhodné.

Aký zásobník preferujete? *
Integrovaný v hydroboxe

Externý zásobník

Zásobníky k tepelným čerpadlám existujú takzvané externé, alebo integrované či kompaktné. Externé nie sú
súčasťou tepelného čerpadla, zvyčajne sú samostatne stojace a prepájajú sa s tepelný čerpadlom pomocou
vodovodného a kúrenárskeho potrubia ako aj elektroinštaláciou. Integrované sú súčasťou vnútornej jednotky
tepelného čerpadla - hydroboxu. Takéto riešenie šetrí miesto (bežne na celé zariadenie stačí od 0,4 m2 do
0,6m2 plus servisný priestor! Externý zásobník má však výhodu v tom, že je ho možné dodať s ľubovoľným
vhodným objemom alebo vyhotovenia.

Položky označené * sú povinné
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Na stavbe využívate 2 teplotné zóny: *
Nie nevyužijeme typ pre 2 zóny

Áno využijeme typ pre 2 zóny

Bežná stavba je optimálne naprojektovaná pre tepelné čerpadlo ako jednoteplotná a nízkoteplotná, tak sa
dosiahne optimálny komfort a minimalizujú sa investičné, prevádzkové aj servisné náklady. Nie každá stavba
môže byť jednoteplotná, napríklad zvyčajne radiátory potrebujú vyššiu teplotu vody ako podlahové kúrenie. Ak
ste zástancom riešenia napríklad v spálňach a izbách radiátory a inde podlahové kúrenie, potom
pravdepodobne budete potrebovať 2 teplotný systém vykurovania. Naše tepelné čerpadlá postavené pre
takúto prevádzku to dokážu optimálne zabezpečiť. V takomto prípade potvrďte potrebu 2 teplotnej varianty.

Ochrana osobných údajov *
Súhlasím
Predávajúci oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZnOOÚ"),
predávajúci, ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje
kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude
vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho
je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Odoslaním objednávky súhlasíte s podmienkami projektu „ZELENÁ DOMÁCNOSŤ“ a našimi
všeobecnými obchodnými podmienkami.

Za objednávateľa:

Podpísaný čitateľne:

štandardne:

V obci: _________________________
Dňa: _________________________

Správne vyplnenú objednávku môžete zaslať zoskenovanú e-mailom na adresu:
objednavky@zelenadomacnost.sk
Alebo vytlačenú poštou na adresu nášho zákazníckeho centra kde bude spracovaná:
Zákaznícke centrum
KLÍMA, s.r.o.
Radvanská 66
946 32 Marcelová

Alebo na adresu sídla našej spoločnosti
KLÍMA, s.r.o.
Stará Vajnorská 17
831 04 Bratislava

Ďakujeme za Vašu objednávku a tešíme sa na spoluprácu, s úctou kolektív KLÍMA, s.r.o.
Položky označené * sú povinné
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