
Želite zamenjati sistem ogrevanja? Izberite zemeljski plin!

Vi izberete paket, mi poskrbimo za vse ostalo.

Prehod na zemeljski plin se še posebej izplača tistim, ki uporabljate neučinkovite sisteme ogrevanja, kot so kurilno 
olje, premog, elektrika, butan, saj raziskave kažejo, da lahko pri prehodu na zemeljski plin najhitreje povrnete 
investicijo in prihranite kar 20.037 EUR1,2.

Skupni prihranek pri zamenjavi OLJNE PEČI (v življenjski dobi sistema) 2,3

V Energetiki Ljubljana se zavedamo, da je menjava ogrevalnega sistema lahko zamuden proces, zato smo za 
vas pripravili izvedbo »na ključ«. Tako vam zagotovimo, da kar najenostavnejše, hitro in ugodno zamenjate 
obstoječi način ogrevanja z ogrevanjem na zemeljski plin, ki je finančno cenovno ugoden način ogrevanja 
ne glede na izolacijo in energetsko učinkovitost hiše.

Vir: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo; Laboratorij za okoljske tehnologije v stavbah LOTZ

1: Pri izračunu je upoštevana hiša velikosti 180 m2, energetskega razreda E
2: Poročilo ‘’Analiza investicije zamenjave sistema za ogrevanje stavbe in tople sanitarne vode’’, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
3: Strošek ogrevalnega sistema in osnovna montaža
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Cena paketa vključuje:

 izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) notranje plinske napeljave,
 demontažo obstoječega kotla,
 dobavo, montažo, priključitev in zagon novega plinskega kotla,
 izdelavo sistema dovoda zraka in odvoda dimnih plinov (do višine 12 m),
 soglasje pristojne dimnikarske službe,
 izvedbo cevnih povezav na obstoječi sistem ogrevanja in navezavo na sanitarno toplo vodo (do 20 m),
 izvedbo notranje plinske napeljave (do 8 m cevi),
 dobavo in montažo plinomera ter regulatorja tlaka plina, 
 tesnostni preizkus in zaplinjanje notranje plinske napeljave.

Na kotel in izvedena dela dobite tudi 3 leta garancije.

Po dogovoru z izvajalcem del lahko naročite tudi izvedbo dodatnih storitev, ki niso zajete v ceni paketa:

 odvoz demontiranega kotla na ustrezno deponijo,
 priključitev plinskega štedilnika.

Katere so prednosti izbire paketa? Prihranki in mnoge druge.
ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. kupcem paketov ponuja številčne finančne ugodnosti:

     subvencionirani krediti
   za obdobje do treh (3) let: obrestna mera = 0%
   za daljše obdobje: fiksna obrestna mera 1,75 % (do 5 let) oziroma 2,20 % (do 7 let)

     možnost pridobitve ugodnega leasinga

Enostavno do ogrevanja  
na zemeljski plin



Katere pakete ponujamo in kateri paket je za vas najprimernejši?
ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. ima posebno ponudbo najcenejšega paketa za ogrevanje na zemeljski plin, Beretta 
Junior Green 25 CSI, ki ga lahko dobite že za 3.303 EUR. Poleg tega pa vam ponujamo na izbiro celovit nabor 
paketov za ogrevanje na zemeljski plin različnih znamk in različnih cenovnih razredov:

Paket

Cena ob  
takojšnjem plačilu

Cena ob najemu kredita 
ali leasinga ENERGETIKE 

LJUBLJANA d.o.o. DODATNE UGODNOSTI 4

Cena z DDV (EUR) 5 Cena z DDV (EUR) 5

Beretta Od 3.302,5 do 3.870,66 Od 3.533,67 do 4.141,61
Brezplačen prvi garancijski pregled peči 
po končani prvi kurilni sezoni. Velja za prve 
preglede v mesecu maju 2016 in 2017.

Immergas Od 3.346,3 do 3.936,36 Od 3.580,54 do 4.211,91

Buderus Od 3.978,44 do 4.472,91 Od 4.256,93 do 4.786,02 5-letna garancija na vse komponente 
Buderus opreme za doplačilo 100 EUR.

Unical Od 3.901,77 do 5.636,11 Od 4.174,9 do 6.030,64

Vaillant Od 3.761,3 do 4.332,75 Od 4.024,6 do 4.636,04
Podaljšana garancija 3+2 = 5 let za 
vse pakete, sklenjene po razpisu JPE-
SU-376/14.

De Dietrich Od 3.306,88 do 3.944,03 Od 3.538,36 do 4.220,11

V času garancije izvajalec nudi 
3 brezplačne letne preglede naprave 
v ocenjeni vrednosti 60 EUR brez DDV 
na en pregled, ki zajemajo: kontrolo 
obstoječega stanja, kontrolo delovanja 
varnostnih elementov naprav in izpolnitev 
zapisnika o letnem garancijskem pregledu.

Viessmann Od 4.138,86 do 5.008,53 Od 4.428,57 do 5.359,13 10-letna garancija na prenosnike 
toplote iz plemenitega jekla.

Kontaktirajte nas za izbiro in svetovanje.
Ob nakupu paketa ogrevanja na zemeljski plin vam ni treba skrbeti za nič, saj za izvedbo in nadzor vseh del po 
podpisu pogodbe poskrbimo mi.

Naročite brezplačni obisk našega strokovnjaka in z njegovo pomočjo izberite paket:

        preko priložene prijavnice 
        preko Klicnega centra na tel. št. 080 2882
        preko elektronske pošte info@energetika-lj.si

4: Celovit opis dodatnih ugodnosti je objavljen na spletni strani www.energetika-lj.si 
5: Vključen 9,5% DDV, ki velja v primeru, da je uporabna površina stanovanjskega prostora manjša od 250 m2 (individualna stavba) oziroma od 120 m2 (večstanovanjska stavba) 
in da se prostor ne uporablja v poslovni namen. V nasprotnem primeru je stopnja DDV 22 %.

Enostavno do ogrevanja  
na zemeljski plin

Vedno nas najdete:
Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
www.energetika-lj.si / info@energetika-lj.si
080 2882

ZANESLJIVO
POSKRBIMO

ZA VSE!


