Kotel za
Zaplaťte za kotel
jen půlku předem
a starosti
přenechte nám.

eon-teplo.cz

Co to je?
Kotel za půl je služba, se kterou výhodně získáte nejen exkluzivní úsporný plynový kondenzační kotel Buderus
s regulací, ale taky jeho instalaci a zprovoznění včetně spojovacího materiálu a základní sady odkouření,
demontáž, odvoz a ekologickou likvidací starého kotle a balíček komplexní péče. Ten zahrnuje pětiletou
prodlouženou záruku kotle, kontrolu kotle a spalinových cest po dobu 5 let, nonstop havarijní linku
a klientskou zónu Energie 24 včetně online servisní knížky.
Na začátku vám stačí zaplatit jen půlku a zbytek doplatíte hned po instalaci nebo postupně v následujících
5 letech v měsíčních splátkách bez jakéhokoli navýšení.

Proč jsme produkt vymysleli?
Přibývá zákazníků, kteří potřebují nový plynový kotel, ale nevědí, který si mají z dnešní široké nabídky pořídit.
My vám teď nabízíme moderní, úsporný a ekologický kotel Buderus, který v ČR jinde než u nás nepořídíte.
Zároveň zákazníci nechtějí myslet na povinnou každoroční kontrolu kotle a mít starosti s jeho zařizováním.
My v E.ONu vám termíny pravidelných kontrol kotle a spalinových cest nejen ohlídáme a včas připomeneme,
ale taky zajistíme.
Víme, že mnoho zákazníků vítá možnost rozložit si investici na víc částí. Proto u nás stačí, když zaplatíte
jen polovinu. Druhou polovinu uhradíte v měsíčních splátkách v následujících 5 letech, a to bez jakéhokoli
navýšení.

Kdo může Kotel za půl získat?
Nabídku může využít každá fyzická osoba, která bydlí v bytě nebo v domě s plynovou přípojkou. Navíc tato
nabídka zatím platí jen pro pilotní území, které jsme na mapce vyznačili modře.

Kotel za půl můžete mít i v případě, kdy od E.ONu neodebíráte plyn. Pokud jste ale naším zákazníkem nebo
se jím stanete, dostanete od nás k výhodné ceně plynu taky levnější balíček komplexní péče. V tom případě
kotel získáte se slevou ve výši 5 měsíčních splátek.

2

Co s Kotlem za půl
dostanete
Úsporný plynový kondenzační kotel Buderus
V nabídce Kotle za půl máte započítaný plynový kondenzační závěsný kotel Buderus Logamax plus GB072,
který má modulovatelný výkon až 24 kW, a proto se hodí pro většinu domácností v Česku.
Můžete si vybrat ze dvou typů kotlů:
• kotel s průtokem – Kotel s průtokovým ohřevem teplé vody se hodí do menších bytů. Jeho výhodou jsou
malé rozměry. Můžete s ním tedy jak topit, tak rovnou ohřívat vodu.
• kotel na vytápění – Pokud chcete plynovým kondenzačním kotlem topit i ohřívat vodu a kotel s průtokem
pro vás není vhodný, můžete si ke kotli pořídit externí zásobník na ohřev teplé vody.
Do nabídky jsme zahrnuli taky regulaci RC 200 a základní sadu odkouření pro odvod spalin. Regulace RC 200
je samostatná řídicí jednotka. Díky ní můžete kotel jednoduše ovládat, i když jste v jiné místnosti. Ke kotli si
můžete ještě dokoupit externí zásobník, řídicí jednotku pro hlášení poruch a dálkové ovládání.

Parametry kotle Logamax plus GB072:
• závěsný kondenzační kotel s modulovaným výkonem
• nadčasový design
• rozměry 440×350×840 mm
• váha 44 kg
• energetická třída A

Klientská zóna
Abyste mohli službu využívat naplno, budete mít přístup do Klientské zóny Energie 24
na webu www.energie24.eon.cz.
Právě tady najdete pohromadě všechny důležité údaje, jako třeba:
• informace o kotli
• přehled plateb
• historie servisů, plánované termíny a servisní výkazy
• informace k prodloužené záruce
Součástí Klientské zóny je taky online servisní knížka, ve které najdete všechno, co jsme na kotli dělali a kdy.
K informacím se dostanete jednoduše z mobilu, tabletu nebo počítače.
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Kontrola v ceně
Postaráme se o pravidelnou kontrolu kotle i spalinových cest po dobu 5 let. Kontrolu vám pokaždé
s předstihem připomeneme a domluvíme se na termínu, který vám bude vyhovovat. Když se vám třikrát
nedovoláme, pošleme vám SMS nebo e-mail. Všechny kontroly musí proběhnout včas, aby pětiletá záruka
platila. Starosti s kotlem za vás ale můžeme vyřešit i po skončení záruky. Nabídneme vám třeba náš produkt
Komplet plyn, který má pravidelný pozáruční servis kotle v ceně.

Prodloužená záruka a jednoduchá reklamace
Na kotel budete mít prodlouženou záruku 5 let od doby, kdy vám ho nainstalujeme. Pokud se něco
porouchá, stačí se ozvat nám a my se o vyřízení reklamace postaráme. Pošleme k vám technika,
který kotel zkontroluje a opraví. Uděláme všechno proto, aby vyřízení reklamace proběhlo co nejdřív.

Nonstop havarijní linka
Když se na kotli něco pokazí, stačí se ozvat. Se vším vám pomůžeme. Havarijní linka bude k dispozici 24 hodin
denně a technika k vám pošleme do 48 hodin.

Co si můžete
k balíčku dokoupit?
Dálkové ovládání kotle
Kotel můžete pohodlně ovládat, i když nejste přímo u něj. Ovládání na dálku vám přijde vhod, až se budete
v zimě vracet z práce nebo z delší dovolené. Stačí ho včas zapnout přes jednoduchou aplikaci a přijedete
do příjemného tepla.

Hlášení o poruše
Představte si, že vám kotel sám řekne, že něco není v pořádku. Při montáži nastavíme telefonní číslo, na které
bude kotel sám hlásit poruchy.
Kdykoli nám budete sami chtít nahlásit poruchu, nechte nám vzkaz v klientské zóně, zavolejte nám na linku
800 77 33 44 nebo nám napište na teplo@eon.cz.
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Externí zásobník pro ohřev vody
Když budete chtít, můžete si ke kotli na vytápění dokoupit ještě externí zásobník o objemu 120 l, 160 l
nebo 200 l. S vhodným zásobníkem pro vás vám rádi poradíme.

Shrňme si to
Kotel za půl má hned několik výhod:
• Nemusíte platit všechno hned. Před instalací uhradíte polovinu ceny a druhou polovinu budete splácet
postupně v průběhu dalších 5 let formou odložené platby, tedy bez jakéhokoli navýšení.
• Můžete si vybrat plynový kondenzační kotel na samotné vytápění, ke kterému si případně pořídíte externí
zásobník na ohřev teplé vody. Druhou možností je plynový kondenzační kotel s průtokovým ohřevem
teplé vody.
• Nabízíme vám velmi kvalitní kotel značky Buderus. Tento typ kotle v Čechách jinak nekoupíte, můžete
ho mít jenom od nás.
• Už jen tím, že svůj starý plynový kotel vyměníte za nový kondenzační, můžete ušetřit až 20 % nákladů
na vytápění. K tomu vám dáme výhodnou cenu za dodávku plynu, takže ušetříte ještě víc.
• Na kotel od nás budete mít prodlouženou záruku 5 let.
• Do celkové ceny kotle už jsme započítali i regulaci, jeho instalaci, základní sadu pro odkouření, spojovací
materiál a zprovoznění autorizovaným technikem i následné každoroční kontroly. O kotel se vám budeme
po celou dobu starat a vy na něj nebudete muset vůbec myslet.
• Dostanete vlastní účet v klientské zóně Energie24, kde kromě jiného budete mít on-line servisní knížku.
Takže vždycky přehledně uvidíte, co jsme na kotli dělali a kdy.
• V případě poruchy můžete taky zavolat na naši speciální havarijní linku 800 77 33 44. Technika k vám
pak pošleme nejpozději do 48 hodin.
• Ke kotli si můžete přikoupit řídicí jednotku pro dálkové ovládání a hlášení poruch. Potom ho klidně
můžete ovládat i na dálku, třeba přes chytrý telefon nebo tablet. Kotel vám navíc sám nahlásí poruchu,
pokud se rozbije.
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Kolik to celé bude stát?
Abyste věděli, kolik jednotlivé součásti nabídky stojí, připravili jsme pro vás tabulku s porovnáním.

Kotel Logamax plus GB072-24K (doporučená cena výrobcem)
Regulace RC200
Demontáž a ekologická likvidace starého kotle, instalace včetně
práce a spojovacího materiálu, uvedení do provozu certifikovaným
technikem
Prodloužená záruka kotle
Pravidelná roční kontrola kotle a spalinové cesty po dobu
5 let (4×)
Klientská zóna včetně online servisní knížky plynového kotle
Cena s DPH celkem

Běžné ceny
45 310 Kč
3 623 Kč

Kotel za půl

31 500 Kč
2 500 Kč
8 000 Kč
není k dispozici
90 933 Kč

71 990 Kč

Cena za kotel s regulací, instalací a balíček komplexní péče je 71 990 Kč včetně DPH. Polovinu z této částky
zaplatíte před instalací na základě zálohové faktury. Zbytek budete splácet postupně až po instalaci, a to
v měsíčních splátkách ve výši 599 Kč po dobu 5 let. Pokud odebíráte plyn od E.ONu dáme vám slevu ve výši
pěti měsíčních splátek, tedy 2 995 Kč.

Kontrola schopnosti splácet
Abychom vám mohli odloženou platbu nabídnout, předem ověříme, jestli se na vás
můžeme ve splácení spolehnout. K tomu budeme potřebovat vaše datum narození.
Když budete chtít, můžete si ke kotli na vytápění dokoupit ještě externí zásobník na ohřev teplé vody, řídicí
jednotku pro hlášení poruch, dálkové ovládání a jiné doplňky. Za ty zaplatíte hned po instalaci, nerozpočítávají
se do splátek. Stejně tak zaplatíte hned po instalaci i za případné vícepráce, jako je třeba vyvložkování komína
nebo instalace nových radiátorů.
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Modelové příklady
Plynový kondenzační kotel průtokový – pokud zákazník odebírá plyn od E.ONu
Cena balíčku Kotel za půl
71 990 Kč včetně DPH
Cena doplňků a vícepráce
5 500 Kč
Sleva pro zákazníka E.ONu
-2 995 Kč
Cena celkem
68 995 Kč
Výše zálohové faktury
35 995 Kč (tedy polovina ze 71 990 Kč)
Faktura za doplňky a vícepráce
5 500 Kč za regulaci (splatná po instalaci)
Zbývá doplatit
33 000 Kč (35 995 - 2 995)
Měsíční splátky
550 Kč (33 000/60)
Plynový kondenzační kotel průtokový – pokud zákazník neodebírá plyn od E.ONu
Cena balíčku Kotel za půl
71 990 Kč včetně DPH
Cena doplňků a vícepráce
5 500 Kč
Cena celkem
77 490 Kč
Výše zálohové faktury
35 995 Kč (tedy polovina ze 71 990 Kč)
Faktura za doplňky a vícepráce
5 500 Kč (splatná po instalaci)
Zbývá doplatit
35 995 Kč
Měsíční splátky
599 Kč (356 995/60)
Plynový kondenzační kotel se zásobníkem teplé vody – pokud zákazník odebírá plyn od E.ONu
Cena balíčku Kotel za půl
71 990 Kč včetně DPH
Cena doplňků a vícepráce
15 699 Kč (15 699 Kč zásobník)
Sleva zákazník E.ON
-2 995 Kč
Cena celkem
84 694 Kč
Výše zálohové faktury
35 995 Kč (tedy polovina ze 71 990 Kč)
Faktura za doplňky a vícepráce
15 699 Kč (splatná po instalaci)
Zbývá doplatit
33 000 Kč (35 995 - 2 995)
Měsíční splátky
550 Kč (33 000/60)
Plynový kondenzační kotel se zásobníkem teplé vody – pokud zákazník neodebírá plyn od E.ONu
Cena balíčku Kotel za půl
71 990 Kč včetně DPH
Cena doplňků a vícepráce
15 699 Kč (15 699 Kč zásobník)
Cena celkem
87 689 Kč
Výše zálohové faktury
35 995 Kč (tedy polovina ze 71 990 Kč)
Faktura za doplňky a vícepráce
15 699 Kč (splatná po instalaci)
Zbývá doplatit
35 995 Kč
Měsíční splátky
599 Kč (35 995/60)
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Počátek služby, její trvání
a ukončení
Než vám dodáme kotel a začneme se o něj pravidelně starat, uzavřeme spolu smlouvu a vystavíme vám
zálohovou fakturu na polovinu celkové částky Kotle za půl (tedy na kotel, instalaci a balíček komplexní
péče). Tu můžete uhradit převodem z účtu buď hned, nebo nejpozději do 14 dnů. Hned potom se vám
ozveme a domluvíme se na termínu instalace. Druhou polovinu ceny pak budete platit postupně v měsíčních
splátkách. Nedotkne se vás žádné navýšení. Do ceny zahrnujeme jen samotný kotel, jeho montáž, uvedení
do provozu a pětiletou kontrolu kotle a spalinových cest a klientskou zónu Energie 24 včetně online servisní
knížky. Žádné úroky si neúčtujeme. Případné vícepráce a doplňky do ceny Kotle za půl nezapočítáváme,
na ty vám vystavíme fakturu po instalaci. Její splatnost je 14 dní.
Na čem se ve smlouvě domluvíme:
• Druhou polovinu ceny kotle můžete splácet postupně, a to buď převodem z účtu nebo inkasem v měsíčních
splátkách. Pokud by nám od vás platba nedorazila včas, máme nárok na zaplacení úroku z prodlení.
Věříme ale, že k tomu nedojde a že všechno bude v pořádku.
• Kdykoli můžete zaplatit víc splátek najednou. Vždycky si jen zkontrolujte, jestli posíláte násobky jedné
splátky. Nezapomeňte všude uvést svůj variabilní symbol, abychom poznali, že jde o platbu od vás.
• Celou cenu za kotel můžete zaplatit samozřejmě i najednou při pořízení.
• Kdykoli v průběhu 5 let, kdy budete druhou polovinu ceny za kotel splácet, se můžete rozhodnout zbytek
ceny doplatit najednou.
• To se týká i případu, kdy byste se rozhodli v průběhu 5 let od pořízení Kotle za půl od naší smlouvy
odstoupit, třeba z důvodu stěhování. Pak bychom po vás žádali zbývající část ceny doplatit.
• Pokud se v průběhu trvání smlouvy kotel rozbije, protože na něm bude vada, postaráme se o opravu
i případnou náhradu škody.
• Kdykoli se kotel porouchá, nechte nám vzkaz v klientské zóně, zavolejte nám na linku 800 77 33 44
nebo nám napište na teplo@eon.cz a my začneme situaci hned řešit.
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Na co se nás
často ptáte
Nejsem váš zákazník, odebírám plyn od někoho jiného. Mám nárok na Kotel za půl a jaké budu mít podmínky?
Ano, i vy můžete za běžných podmínek Kotel za půl získat. Když s námi ale uzavřete smlouvu na dodávku
plynu a začnete od nás plyn odebírat do 30 měsíců od instalace kotle, získáte navíc taky slevu ve výši
pěti měsíčních splátek, tedy 2 995 Kč.
Jaké jednotlivé části tvoří celkovou cenu?
Celkovou cenu tvoří demontáž starého kotle, jeho odvoz a ekologická likvidace, plynový kondenzační kotel
s regulací Buderus a jeho instalace, potřebný materiál, základní sada odkouření, zprovoznění a balíček
komplexní péče. Ten zahrnuje prodlouženou záruku kotle na 5 let a každoroční kontrolu kotle včetně
kontroly spalinových cest po dobu 5 let, klientskou zónu Energie 24 včetně online servisní knížky a nonstop
havarijní linku.
Proč se mi Kotel za půl vyplatí?
Do ceny nezahrnujeme jen samotný kotel s regulací, ale i jeho montáž, zprovoznění, potřebný materiál,
základní sadu odkouření, prodlouženou záruku kotle, jeho každoroční kontrolu včetně kontroly spalinových
cest po dobu 5 let, klientskou zónu Energie 24 včetně online servisní knížky a nonstop havarijní linku.
V případě poruchy můžete využít havarijní linku 800 77 33 44. O vaše vytápění se tedy po dobu 5 let
díky tomuto produktu postaráme za vás. Na to všechno vám navíc na začátku stačí jen polovina peněz.
Zbytek doplatíte po instalaci nebo postupně v následujících 5 letech v měsíčních splátkách. Žádné úroky
si neúčtujeme.
Kdy mám nárok na prodlouženou záruku?
Nárok na prodlouženou záruku po dobu 5 let od uvedení do provozu máte za předpokladu, že nám kotel každý
rok umožníte zkontrolovat.
Jak je to s kontrolou schopnosti splácet?
Mrzí nás to, ale splátky druhé poloviny ceny kotle nemůžeme nabídnout úplně všem. Abychom vám mohli
odloženou platbu nabídnout, předem ověříme, jestli se na vás můžeme ve splácení spolehnout. K tomu
budeme potřebovat vaše datum narození.
Co mám dělat, když mi přijde hlášení o poruše kotle?
Informaci dostanete na svůj mobilní telefon. Kdykoli se kotel porouchá, nechte nám vzkaz v klientské zóně,
zavolejte nám na linku 800 77 33 44 (volba 1, 1) nebo nám napište na teplo@eon.cz. My začneme situaci
hned řešit.
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Chci jen kotel. Kolik za něj zaplatím?
Součástí produktu Kotel za půl je kromě kotle Buderus Logamax plus GB072 s regulací i jeho instalace,
potřebný materiál, základní sada odkouření, prodloužená záruka kotle, jeho každoroční kontrola včetně
kontroly spalinových cest po dobu 5 let, klientská zóna Energie 24 včetně online servisní knížky a nonstop
havarijní linka. Cenu za instalaci, kontroly, pětiletou záruku a všechno navíc, co ke kotli dáváme, není možné
oddělit. Pokud máte zájem jenom o kotel a nechcete k němu nic navíc, dejte nám vědět a my vám připravíme
jinou nabídku.
Můžu s produktem Kotel za půl využívat produkt Komplet plyn?
Ne, ani by to nedávalo smysl. Produkt Komplet plyn v sobě zahrnuje cenu za pravidelnou kontrolu kotle
a spalinových cest, takže byste tuto službu měli dvakrát. Doporučujeme ale na produkt Komplet plyn přejít
hned po tom, co vám uplyne pětiletá záruka na Kotel za půl. Tím totiž skončí pravidelné kontroly, které jste
měli v ceně. Pak se vám přechod na produkt Komplet plyn určitě vyplatí.
Co když zaplatím víc měsíčních splátek najednou?
Můžete zaplatit víc splátek najednou nebo doplatit celý zbytek ceny. Vždycky si jen zkontrolujte, jestli posíláte
násobky jedné splátky, tedy například násobky částky 550 Kč (třeba 1 100 Kč nebo 1 650 Kč a podobně).
Nezapomeňte při platbě uvést svůj variabilní symbol, abychom poznali, že jde o platbu od vás.
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