
Izkoriste
lahko do

1.084 €
SELTRON subvencije
in državnih spodbud!

Velja pri nakupu 
solarnih setov
SOLO CLASIC.

Solarni set SOLO CLASIC + DARILO!* 
Set s ploskovnima kolektorjema in grelnikom 200 l za pripravo
tople sanitarne vode

Redna cena seta:                     2.150,00 EUR
Seltron subvencija:                      − 220,00 EUR  
Akcijska cena:                             1.930,00 EUR

*

Izračun državne spodbude: 
3,56 m2 x 150 EUR/m2              − 534,00 EUR
Končna cena:                              1.396,00 EUR   

OPOMBA:
Pri izračunu so uporabljene cene brez DDV. 
Montaža solarnega seta ni vključena v ceno. Za izračun končne cene je upoštevana zgornja
meja državne spodbude. Višina državne spodbude namreč znaša 25 % celotne priznane 
naložbe (vrednost dobavljenega solarnega seta in montaže) za največ 20 m2 sprejemnikov 
sončne energije, vendar ne več kot 150 €/m2 ploskovnega kolektorja in 200 €/m2 
vvakuumskega kolektorja.

*Izračun velja za solarni set SOLO CLASIC+DARILO s SELTRON subvencijo in državno spodbudo. 

PRIMER IZRAČUNA ZA AKCIJSKO PONUDBO SELTRON IN DRŽAVNO SPODBUDO ZA VGRADNJO SOLARNEGA OGREVALNEGA SISTEMA

Z AKCIJO SELTRON SETA 
SOLO CLASIC ZA PRIPRAVO TOPLE 

SANITARNE VODE
PRIHRANITE DO 1.084 €!

IZKORISTITE NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE
ZA VGRADNJO SOLARNIH SISTEMOV OGREVANJA

,

TAUBI-T.R., d.o.o., Cesta na Kurešček 52, 1292 Ig, telefon: 01/286-44-70, faks: 01/286-44-71, splet: www.taubi-tr.si, e-pošta: info@taubi-tr.si

Servis in prodaja plinskih peči Radiant, Berea, Riello in Rotex.
Nudimo vam svetovanje in izvedbo novih ter predelavo starih 
instalacij centralnega ogrevanja z možnostjo različnih kombinacij ogrevanja:
SONČNA ENERGIJA, PLIN, KURILNO OLJE, DRVA.

SERVIS in KONTAKT - VSAK DELAVNIK
od 8.00 do 9.00 na telefon 01/286-44-70
od 8.00 do 19.00 na GSM 041/623-909

OBVESTILO!
Obveščamo vas, da je bil 21. maja v uradnem 
listu Republike Slovenije objavljen javni poziv 
za nepovratne finančne spodbude za nove 
naložbe v rabo obnovljivih virov energije.
 

VVeč informacij o akcijski ponudbi solarnih 
paketov in javnemu pozivu za nepovratne 
finančne spodbude si poglejte na spletni 
strani www.taubi-tr.si!

− 35%
AKCIJSKA PONUDBA SELTRON
SETA VELJA DO 31.7.2010

DARILO!
Oprema za merjenje
solarne energije.
Da boste vedeli,
koliko prihranite!

Za priklope zemeljskega plina izdelamo projektno dokumentacijo! 
Cena izdelave projekta je 160€ + DDV. 


