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Pompy ciepła to urządzenia, które umożliwiają 
redukcję zużycia konwencjonalnej energii na cele 
grzewcze o 80%, czyli o tyle obniżają rachunki. 
Konwencjonalne źródło zamienione jest na od-
nawialne źródło energii, czyli ciepło geotermal-
ne lub aerotermalne. Jednak budowa domów 
energooszczędnych jest droższa niż w przypadku  

budownictwa tradycyjnego. Dlatego firma  
NIBE-BIAwAR po raz kolejny wychodzi naprze-
ciw wszystkim budującym oraz modernizują-
cym swój dom. Dzięki dofinansowaniu w ramach 
Szwedzkiej Dotacji można uzyskać nawet 10 000 zł  
wsparcia na zakup pompy ciepła, rekuperatora 
oraz systemu fotowoltaicznego, czyli komplet-
nego systemu gwarantującego ekologiczny dom 
bez rachunków. 

1 marca wystartowała nowa edycja akcji 
Szwedzka Dotacja do pomp ciepła NIBE do 
10 000 zł. Wybierz energooszczędne i ekolo-
giczne źródło ciepła do Twojego domu i sko-
rzystaj z dofinansowania do 5000 zł do pomp 
ciepła, do 6000 zł do pompy wraz z rekupe-
ratorem NIBE ERS lub GV-HR, do 9000 zł do 
pompy ciepła z systemem fotowoltaicznym 
NIBE PV oraz do 10 000 zł dla pompy ciepła  
z rekuperatorem i systemem fotowoltaicznym 
NIBE PV. Akcja potrwa do 31 maja 2021 r. lub 
do wyczerpania zapasów. Liczba pomp ciepła 
biorących udział w promocji jest ograniczona. 
Szwedzką Dotację marki NIBE, można łączyć  
z ulgą podatkową oraz dotacją w ramach pro-
gramu NFOŚiGW Czyste Powietrze lub Mój Prąd.

3 LATA GWARANCJI NA WSZYSTKIE 
POMPY CIEPŁA NIBE

w związku z obchodami 20-lecia NIBE w Polsce, 
NIBE-BIAwAR zmienia warunki gwarancji na sys-
temy pomp ciepła z wyposażeniem. Od 1 lutego 
2021 gwarancja podstawowa zostaje wydłużona  

z 2 do 3 lat z możliwością przedłużenia do lat 5. 
Ponadto producent udziela dodatkowej 5-letniej 
gwarancji na sprężarkę. warunkiem udzielenia 
gwarancji na sprężarkę jest coroczny przegląd, 
podłączenie pompy do Internetu oraz zareje-
strowanie urządzenia w NIBE Uplink, MyUpway 
lub MyUplink.

Szwedzka dotacja do pomp ciepła NiBe do 10 000 zł 
I cóż, że ze Szwecji? A to, że przyjazne naturze.

NIBE-BIAWAR sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok 

tel. 85 662 84 90
pompyciepla@biawar.com.pl

www.nibe.pl
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Przejdź  rejestracja w promocji, 
regulamin i szczegółowe 
informacje

Przejdź  Więcej o aktualnych 
warunkach gwarancji  
na urządzenia NIBe

http://www.instalreporter.pl
http://www.szwedzkadotacja.pl/
http://www.nibe.pl/serwis
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