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Aktualne ceny katalogowe przed  
dotacją: 
WWK 300 9 170,00 zł brutto
WWK 300SOL 10 347,00 zł brutto

Warunki udziału w promocji

W promocji może wziąć udział każda oso-
ba fizyczna, która zarejestruje się wyłącznie 
poprzez formularz internetowy oraz wybie-
rze lokalnego dystrybutora. To wystarczy, aby 
uzyskać dotację STIEBEL ELTRON. Potwierdze-
niem uzyskania dotacji jest przesłany zwrot-
ny e-mail z systemu, który należy przedstawić 
dystrybutorowi, którego wybrano w procesie 
rejestracji. Promocja obejmuje koszty trans-
portu do inwestora lub do dystrybutora, nie 
obejmuje zaś kosztów montażu i nie łączy się 
z innymi promocjami.
Promocja rozpoczęła się 1 sierpnia br. i trwa 
do wyczerpania zapasów.

Pewność i zaufanie

STIEBEL ELTRON ma wieloletnie doświadcze-
nie i szerokie referencje w Polsce. Profesjo-
nalny system szkoleniowy oraz sprawnie dzia-

Dotacja do pomp ciepła
WWK 300|300 SOL marki STIEBEL ELTRON

  Joanna Radzimirska

Firma STIEBEL ELTRON zaprasza do najnowszej promocji pomp ciepła powietrze-woda 
WWK 300 | WWK 300SOL. Dotacja wynosi 2000 zł brutto do każdej pompy ciepła objętej 
promocją.

  Dlaczego WWK 300/WWK 300 SOL?

Tanie, proste, efektywne energetycznie roz-
wiązanie jako alternatywa dla ekonomicznej 
produkcji ciepłej wody użytkowej w budow-
nictwie jednorodzinnym oraz wielorodzin-
nym. Pompa ciepła WWK może być stosowa-
na przez posiadaczy zarówno starszych, jak 
i nowoczesnych kotłów opalanych gazem, 
olejem oraz kotłów na pelety, czy też inne 
paliwa stałe. 
Jest wydajniejszym, tańszym systemem ze 
względu na brak skomplikowanych instala-
cji oraz dużo mniejsze ograniczenia atmosfe-
ryczne. Urządzenie wykorzystuje energię za-
wartą w powietrzu do ogrzania ciepłej wody 
użytkowej. 
Pompy WWK 300/WWK 300 SOL w skrócie: 
• atrakcyjna cena i realna alternatywa dla 

kolektorów słonecznych,
• służy do przygotowania ciepłej wody użyt-
kowej (c.w.u.),
• komfortowa wydajność c.w.u. w dzień i w 
nocy,
• niskie koszty c.w.u.
• przez 3/4 roku nie wymaga wspomagania 
energetycznego,
• możliwość współpracy z kotłem grzewczym 
(model WWK 300 SOL),
• bardzo prosta instalacja i zabudowa, nie 
wymaga prac ziemnych,
• pompa jest niezależna od pory dnia w za-
kresie temperatury 6-40°C,
• kompaktowa budowa z zintegrowanym za-
sobnikiem c.w.u.,
• możliwość wykorzystania efektu chłodni-
czego przy przygotowywaniu c.w.u. - 550 
m3/h powietrza schłodzonych o około 8-10 K.

łający serwis wraz z monitoringiem zostały 
dwukrotnie wyróżnione statuetką Złotego In-
stalatora w 2002 i 2005 roku. Pompy ciepła 
STIEBEL ELTRON zdobyły 3-krotnie Złote Laury 
Konsumenta oraz GRAND PRIX w 2010 roku.
Najwyższa jakość materiałów, profesjonalna 
dystrybucja oraz ogólnopolski serwis to gwa-
rancja, że kupujesz tylko markowe i spraw-
dzone w warunkach polskich urządzenie.

Więcej o promocji: tutaj  

Pobierz: 

- symulacja kosztów przygotowania 
ciepłej wody użytkowej
- formularz promocji

Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa
tel. 22 609 20 30, faks 22 609 20 29
www.stiebel-eltron.pl
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http://www.instalreporter.pl
http://www.stiebel-eltron.pl/promocja_wwk_300_rejestracja
http://www.stiebel-eltron.pl/files/prodFiles/Symulacja_szacunkowych_kosztow_pracy.pdf
http://www.stiebel-eltron.pl
http://www.stiebel-eltron.pl/promocja_wwk_300
http://www.instalreporter.pl
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