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giem. To nienaturalne zjawisko atmosferyczne po-
wstające poprzez wymieszanie się powietrza z dy-
mem i spalinami, które niekorzystnie wpływa na 
ludzki organizm. 
Stiebel Eltron podjął walkę mającą na celu przyczy-
nić się do zredukowania smogu w miastach, wpro-
wadzając akcję promocyjną ekoDotacja STOP SMOG. 
Aby ułatwić klientom dobór urządzeń do danego 
domu/obiektu, firma Stiebel Eltron przygotowa-
ła ofertę specjalnych pakietów obejmujących wy-
brane pompy ciepła powietrze i gruntowe w szero-
kim zakresie mocy, w tym również modele z opcją 
chłodzenia. Urządzenia są dedykowane do nowych 

oraz modernizowanych budynków. 
Warto poznać przykładowe pakiety dobrane do róż-
nej wielkości obiektów i zakres promocji: 

Stiebel Eltron rozumie potrzebę dbania o jakość 
powietrza. Od ponad 40 lat rozwija technologię eko-
logicznych pomp ciepła. Ciepło wytwarzane przez 
pompy potrzebne do ogrzania domu oraz wody użyt-

kowej pochodzi z natury. Podczas jego wytwarzania 
nie ma żadnej emisji spalin, żadnego dymu. 
Chmura dymu, która ostatnimi czasy coraz częściej 
unosi się nad polskimi miastami, nazywana jest smo-

Akcja ekoDotacja STOP SMOG jest nową akcją promocyjną wprowadzoną przez firmę 
Stiebel Eltron, która ma na celu walkę ze smogiem i dbanie o środowisko. Polega na 
przyznawaniu dotacji na pokrycie kosztu montażu zakupionego pakietu pompy ciepła. 
I choć skierowana jest do inwestorów końcowych/właścicieli obiektów, to w dużej 
mierze właśnie instalatorzy są tymi, którzy inspirują potencjalnych inwestorów  
do zakupu tego, a nie innego urządzenia czy systemu grzewczego. 

ekoDotacja STOP SMOG firmy Stiebel Eltron
5000 zł dotacji + ceny pakietów z pompami ciepła niższe nawet o 16 000 zł

Przy zakupie wybranych pakietów z pom-
pami ciepła klienci otrzymają dotację wy-
noszącą 5000 zł brutto – pokrywającą 
kompleksowy montaż. Oprócz tego uru-
chomienie oraz regulacja zestawu urzą-
dzeń zostanie przeprowadzone na koszt 
Stiebel Eltron. Ponadto wprowadzono sze-
reg zniżek na same pompy. Zaoszczędzić 
można nawet 16 000 zł netto. 

Pakiet idealny do budynków do 200 m2 Pakiet idealny do budynków do 350 m2

http://www.instalreporter.pl
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- pakiet idealny do ogrzewania budynków do 200 m2  
i podgrzewania c.w.u. dla maksymalnie 5-6 osób 
składający się z pompy ciepła solanka-woda WPF 
10E i zasobnika c.w.u. SBB 301 WP. Cena takiego pa-
kietu została obniżona o 3500 zł netto oraz wspar-
ta dotacją na montaż 5000 zł brutto;
- pakiet idealny do ogrzewa-
nia budynków do 350 m2 i pod-
grzewania c.w.u. dla maksy-
malnie 5-6 osób składający się  
z pompy ciepła powietrze-wo-
da WPL 23E, zasobnika c.w.u. SBB 302 WP Trend, za-
sobnika buforowego SBP 400 E, regulatora WPM.  
Tu cena pakietu została obniżona nawet o 16 000 zł 
netto oraz oczywiście jak wyżej wsparta dotacją na 
montaż 5000 zł brutto.

Opracowane pakiety są różnie konfigurowane w za-
leżności od wielkości i wymagań cieplnych obiektu. 
Wykaz wszystkich pakietów objętych EkoDotacją 
znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu.
Dobierając do ww. pakietów pomp ciepła rekupera-
tor LWZ 370 E plus możliwa jest oszczędność kolej-
nych nawet 2000 zł netto (dla rekuperatora LWZ 170 
E plus oszczędność wynosi 1000 zł netto). 

Zobacz pompy ciepła i rekuperatory w EkoDotacji  
STOP SMOG:
•	Pompa	ciepła	WPF	10	E	
•	Pompa	ciepła	powietrze-woda	WPL	13/18/23	E
•	Rekuperator	LWZ	170/370	E	plus
Urządzenia znajdujące się w ofercie firmy Stiebel El-
tron nie emitują spalin czy dymu, toteż nie przyczy-

niają się do zanieczyszcza-
nia środowiska. Zakup pomp 
ciepła jest dobrym rozwiąza-
niem dla tych osób, którym 
zależy na czystym powietrzu 

przy jednoczesnym dbaniu o środowisko. 
Dotacja trwa od 23 kwietnia 2018 do 31 paździer-
nika 2018 r. i aby ją uzyskać, należy wypełnić for-
mularz zgłoszeniowy. Znajduje się on na stronie in-
ternetowej www.pompaciepla.com.pl.
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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

Szczegóły akcji na 
www.pompaciepla.com.pl

Regulamin promocji 

Zainspiruj klienta,  
by skorzystał z promocji!

Rekuperator LWZ 370 E plus

Informacje o promocji są dostępne również 
na nowym kanale STIEBEL ELTRON Polska

http://www.instalreporter.pl
https://www.stiebel-eltron.pl/produkty/pompy_ciepla_solanka_woda/wpf_04_16
https://www.stiebel-eltron.pl/produkty/pompy_ciepla_powietrze_woda/wpl_13_23_e
https://www.stiebel-eltron.pl/produkty/wentylacja/lwz_370_plus
http://www.pompaciepla.com.pl/
https://www.pompaciepla.com.pl/files/Regulamin promocji EkoDotacja STOP SMOG 23042018.pdf
https://www.facebook.com/StiebelEltronPolska/
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