PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Zaproponuj swojemu klientowi centralę wentylacyjną
KOMFOVENT ze zwrotem nawet do 10 000 zł.*

Czym jest Program

Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę jakości
powietrza, jakim oddychamy i skupia się na wymianie
pieców na paliwo stałe oraz termomodernizacji domów
jednorodzinnych. Jest skierowany również do inwestorów budujących dopiero swoje domy.

Wentylacja mechaniczna
z odzyskiem ciepła
Jednym z elementów, na który można uzyskać
dofinansowanie jest wentylacja mechaniczna z
odzyskiem ciepła. Maksymalnym kosztem, jaki może
zostać zakwalifikowany do Programu jest 10 tyś zł.
Składać się na to mogą koszty zakupu przez inwestora:
centrali wentylacyjnej, materiałów z których wykonany
jest system wentylacji oraz usługi montażu.

Dedykowane urządzenia
Aby centrala wentylacyjna mogła zostać objęta dofinansowaniem musi spełniać szereg warunków technicznych wyszczególnionych w zasadach Programu.

* dofinansowanie na wentylacje mechaniczną z odzyskiem ciepła - do 10 tyś zł
(60% faktycznie poniesionych kosztów), w ramach podwyższonego poziomu
dofinansowania Programu (część 2). Dla podstawowego poziomu dofinansowania
Programu (część 1), kwoty te odpowiednio wynoszą - 5 tyś zł i 30%.
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Centrale KOMFOVENT DOMEKT przewyższają stawiane
wymagania – zobacz nasze dedykowane urządzenia:
Seria DOMEKT R

DOMEKT R 300V
Odzysk ciepła
85%
Wydajność
320 m3/h
więcej

Seria DOMEKT CF

Wymiennik Obrotowy

DOMEKT R 400V
Odzysk ciepła
86%
Wydajność
287 m3/h
więcej

DOMEKT R 450V
Odzysk ciepła
85%
Wydajność
472 m3/h
więcej

Wymiennik Przeciwprądowy

Automatyka C6.1

DOMEKT R 500V
Odzysk ciepła
85%
Wydajność
630 m3/h
więcej

Automatyka C6.1

DOMEKT CF 150F
Odzysk ciepła
95%
Wydajność
157 m3/h
więcej

DOMEKT CF 250F
Odzysk ciepła
86%
Wydajność
295 m3/h
więcej

DOMEKT CF 400V
Odzysk ciepła
88%
Wydajność
390 m3/h
więcej

DOMEKT CF 500F
Odzysk ciepła
87%
Wydajność
521 m3/h
więcej

DOMEKT CF 700V
Odzysk ciepła
88%
Wydajność
637 m3/h
więcej

DOMEKT CF 700H
Odzysk ciepła
88%
Wydajność
651 m3/h
więcej
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Zobacz jak łatwo TWÓJ KLIENT może otrzymać dofinansowanie do zakupu centrali KOMFOVENT.
Poznaj Annę - swoją klientkę i jej drogę do otrzymania dofinansowania do 60%
faktycznie poniesionych kosztów na wentylację z odzyskiem ciepła.
CZYSTE
POWIETRZE
!!!

Anna zaczyna budować
swój wymarzony dom.

Anna idzie do urzędu złożyć wniosek.
Wybrała tą opcję, ale mogła także
wypełnić wniosek przez internet.

Spotyka się ze swoim zaufanym instalatorem.
Pyta o najlepszą na rynku wentylację. Ekspert
poleca jej centralę KOMFOVENT

Anna pyta o cenę. Instalator mówi o programie
czyste powietrze, dzięki któremu Anna dostanie nawet do 90% dofinansowania.

Wniosek Anny, o dofinansowanie do wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
jest oceniany i rozpatrywany.

UDAŁO SIĘ! Anna dostała dofinansowanie.
Dzięki temu centralę klasy premium ma
w bardzo atrakcyjnej cenie!

Co Anna musi otrzymać od Ciebie, swojego Instalatora?
Aby uzyskać dofinansowanie na rekuperator z programu „Czyste powietrze”, jako Wykonawca powinieneś dostarczyć Annie kartę katalogową
oraz deklarację właściwości użytkowych wybranej centrali wentylacyjnej KOMFOVENT potwierdzającą:
• sprawność temperaturową odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej ≥ 85%,
• maksymalną wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej ≤ 0,50 Wh/m3,
• wyposażenie w automatykę pozwalającą na dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb.
Wyżej wymienione dokumenty, znajdziesz na stronie www.ventia.pl w zakładce „Pobierz”, przy każdym dedykowanym urządzeniu.
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Program Czyste Powietrze to nie tylko wentylacja.
Zobacz, na jakie inne koszty termomodernizacji budynku można uzyskać
dofinansowanie
Podstawowy poziom dofinansowania Część 1)
Programu

Podwyższony poziom dofinansowania Część
2) Programu

Maksymalna intensywność
dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów)

Maksymalna
kwota dotacji
(zł)

Maksymalna intensywność
dofinansowania (procent faktycznie poniesionych koszów)

Maksymalna
kwota dotacji
(zł)

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz
z przyłączem

50%

10 000

75%

15 000

Pompa ciepła powietrze/woda

30%

9 000

60%

18 000

Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

45%

13 500

60%

18 000

Pompa ciepła typu powietrze/powietrze

30%

3 000

60%

6 000

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej
klasie efektywności energetycznej

45%

20 250

60%

27 000

Kocioł gazowy kondensacyjny

30%

4 500

60%

9 000

Kotłownia gazowa

45%

6 750

75%

11 250

Kocioł olejowy kondensacyjny

30%

4 500

60%

9 000

Kocioł na węgiel

30%

3 000

60%

6 000

Kocioł zgazowujący drewno

30%

6 000

60%

12 000

Kocioł na pellet drzewny

30%

6 000

60%

12 000

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

45%

9 000

60%

12 000

Ogrzewanie elektryczne

30%

3 000

60%

6 000

Instalacja centralnego ogrzewania

30%

4 500

60%

9 000

Instalacja ciepłej wody użytkowej

30%

4 500

60%

9 000

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

30%

5 000

60%

10 000

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

50%

5 000

50%

5 000

Nazwa kosztu

Beneficjenci Programu Czyste Powietrze:

I. Osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:
1) Są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
2) Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
II. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za
rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za
pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Już dziś zaproponuj swojemu klientowi skorzystanie z Programu i uzyskanie dofinasowania do zakupu centrali Komfovent nawet do 60%
Tel. (22) 841 11 65

info@ventia.pl

www.ventia.pl

