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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 
SPOLOČNOSTI SLOVKLIMA DEIMOS s.r.o.

Článok I.
Úvodné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VP”) upravujú vzťah 
medzi kupujúcim a predávajúcim v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Tieto VP sú 
nedeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv uzatváraných medzi 
predávajúcim a tretími osobami vymedzenými v článku II. bod 2 týchto 
VP.
V prípade rozporu ustanovení týchto VP a dojednaní uvedených v 
kúpnej zmluve, ktorej sú súčasťou, majú prednosť ustanovenia 
uvedené v kúpnej zmluve.

Článok II.
Spôsob uzavretia zmluvy

1. Predávajúci ( SLOVKLIMA DEIMOS s.r.o. so sídlom P. Pázmanya 
49/3, 927 01 Šaľa, IČO:36 527 726, IČ DPH: SK 2020190260 
zapísaná v ORSR Trnava, oddiel sro) je obchodnou spoločnosťou, 
ktorej predmetom podnikania je aj kúpa tovaru na účely jeho 
predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu 
voľnej živnosti a kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 
spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (ďalej len 
“predávajúci”). To znamená, že svoj tovar predáva podnikateľským 
subjektom na území Slovenskej republiky. Predpokladom obchod-
ných vzťahov je, že odberateľ je oprávnený podnikať v danom 
odbore a má na to príslušné oprávnenie. Kupujúci má záujem 
pravidelne kupovať tovar od predávajúceho v neobmedzenom 
rozsahu na účely svojho podnikania ako obehový a obratový tovar. 
Z uvedeného vyplýva, že obchodné záväzkové vzťahy, ako aj 
niektoré ďalšie súvisiace s podnikaním upravuje Zákon č. 513/91 
Zb. v neskoršom znení - Obchodný zákonník. Kupujúci vykonaním 
objednávky akceptuje obchodné podmienky na dodanie tovaru 
vyhlásené predávajúcim.

2. Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ (SZČO), ktorá má 
záujem kúpiť od predávajúceho tovar na účely svojho podnikania 
alebo fyzická a/alebo právnická osoba, ktorá má záujem kúpiť od 
predávajúceho tovar na účely vlastnej spotreby, a ktorá sa tak 
považuje za spotrebiteľa(ďalej len “spotrebiteľ”) sú navrhovateľmi v 
zmysle ust. § 43 a Občianskeho zákonníka (ďalej len “OZ”), a po 
prijatí návrhu predávajúcim aj kupujúcimi v zmysle ust. § 409 a 
nasl. Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb, v znení 
neskorších predpisov, ďalej len “OBZ”), (ďalej aj “klient” alebo 
“objednávateľ”). Kupujúci vyhlasuje, že je oprávneným subjektom 
na kúpu a ďalší predaj chladív a súčasne za týmto zákonným a 
záväzkovým účelom riadne registrovaným subjektom v zmysle 
zákona číslo 286/2008 Z.z. o fluorovaných skleníkových plynoch.

3. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a klientom sa uzatvára na 
základe písomnej objednávky klienta, ktorá sa považuje podľa ust. 
§ 43a OZ za návrh za uzavretie zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy 
medzi predávajúcim a klientom podľa ust. § 409 a nasl. OBZ dôjde 
okamihom potvrdenia objednávky predávajúcim. Zmluva sa 
považuje za uzavretú po jej obojstrannom podpise, alebo ak 
predávajúci po obdržaní objednávky zaslal písomné potvrdenie 
objednávky. V prípade, ak je objednávateľom tovaru spotrebiteľ je 
predávajúci povinný vybaviť jeho objednávku v lehote 30 dní odo 
dňa doručenia objednávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok III.
Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar určený podľa 
druhu, určeného množstva a v požadovanej kvalite (ďalej len 
“tovar”) v súlade s objednávkou kupujúceho. Dodanie tovaru sa 
môže uskutočniť jeho prevzatím kupujúcim v mieste skladových 
resp. kancelárskych priestorov predávajúceho alebo jeho dodaním 
kupujúcemu na dobierku na miesto uvedené v objednávke ako 
miesto dodania tovaru, a to na náklady kupujúceho, alebo jeho 
dodaním (formou dovozu tovaru) kupujúcemu na miesto uvedené 
v objednávke ako miesto dodania tovaru na náklady kupujúceho.

2. Lehota na dodanie tovaru je v prípade, ak je tovar uskladnený u 
predávajúceho ihneď po jeho vyskladnení, inak predávajúci dodá 
kupujúcemu tovar v lehote dohodnutej zmluvnými stranami pri 
podpise zmluvy. Kupujúci je povinný dodaný tovar riadne prevziať, 
a to aj v prípade, ak je tovar dodaný predávajúcim pred dohodnu-
tou lehotou dodania, a v prípade ak predávajúci dodá tovar po 
dohodnutej lehote, je kupujúci oprávnený takto dodaný tovar 
prevziať, a v prípade ak po lehote dodaný tovar odmietne kupujúci 
prevziať, urobí o neskorej dodávke záznam v dodacom liste.

3. Dohodnutá dodacia lehota platí, pokiaľ nenastanú nepredvídané 
alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, ako napríklad všetky 
prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. Spomínané 
okolnosti vyššej moci oprávňujú k predĺženiu dodacej lehoty aj 
vtedy, keď sa vyskytli u subdodávateľov.

4. V prípade, že tovar pripravený na expedíciu nie je možné bez 
zavinenia predávajúceho odoslať, alebo si kupujúci odoslanie 
neželá, môže predávajúci tovar na náklady kupujúceho uskladniť, 
pričom dodávka sa považuje za odoslanú. Dohodnuté platobné 
podmienky týmto nie sú v žiadnom prípade dotknuté.

5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v 
čase,keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí 
v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci 
tovar neprevezme.

6. Pri prevzatí tovaru kupujúcim, resp. pri jeho dodaní predávajúcim 
kupujúcemu, predávajúci vyplní dodací list, ktorý bude slúžiť ako 
podklad pre fakturáciu ceny za tovar, pričom v dodacom liste musí 
byť uvedené.

• kto za kupujúceho tovar preberá, ak ide o fyzickú osobu a v 
prípade, ak je kupujúcim právnická osoba, resp. fyzická osoba 
oprávnená na podnikanie aj funkciu (resp. pracovnej pozície) 
osoby, ktorá tovar preberá, s uvedením IČO,DIČ,, IČDPH a zápisu 
v príslušnom verejnom registri, v ktorom je objednávateľ registro-
vaný, s uvedením dňa prevzatia a čitateľného podpisu osoby, ktorá 
tovar preberá.

• dodaný druh tovaru v jednotkovom množstve.

• adresa, resp. miesto kde sa tovar dodal v prípade, ak si kupujúci 
neprevezme tovar sám u predávajúceho.

7. Predávajúci odovzdá kupujúcemu pri odovzdávaní tovaru aj 
doklady viažuce sa na tovar, ktoré sú potrebné na jeho užívanie, 
ako aj záručný list, ak je tovar predávajúcemu dodaný treťou 
osobou a/alebo jeho výrobcom aj so záručným listom; inak sa za 
záručný list (písomnú záruku) v zmysle ust. § 620 ods. 4 
Občianskeho zákonníka považuje doklad o kúpe, t.j. príslušný 
daňový doklad (faktúry, výpis z registračnej pokladne, príjmový 
doklad a pod.). Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až 
úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar.

8. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že v prípade, ak predmetom 
kúpy ako tovaru bude najmä chladivo vo vratnej fľaši obsahujúce 
fluorovaný skleníkový plyn v zmysle zákona číslo 286/2009 Z.z. o 
fluorovaných skleníkových plynoch je kupujúci povinný uhradiť 
zálohovo sumu vo výške 50.00 € (slovom: päťdesiat eur) bez DPH 
za každú vratnú fľašu pri pre vzatí predmetného tovaru v hotovosti 
a/alebo na základe faktúry vystave nej predávajúcim v lehote 
splatnosti všetko podľa týchto VP.

9. Kupujúci je povinný vratnú fľašu/fľaše vrátiť predávajúcemu 
nepoškodenú v lehote 12 (slovom: dvanásť) mesiacov od jej 
zakúpenia a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu ním 
zaplatenú zálohu v celej výške. V prípade, ak kupujúci nevráti 
vratné/ú fľaše/fľašu v lehote 12 (slovom: dvanásť) mesiacov 
a/alebo ich/ju vráti poškodenú/poškodené a predávajúci fľaše/fľašu 
odmietne prevziať prechádza vlastnícke právo k predmetnej/ným 
fľaše/fľašiam na kupujúceho, pričom ním zaplatené záloha sa 
považuje za kúpnu cenu vo výške 50.00 € (slovom: päťdesiat eur) 
bez DPH za jednu predmetnú vratnú fľašu, čím zaniká povinnosť 
predávajúceho na vrátenie zálohy kupujúcemu (splynutie práva): 
tým nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody.

Článok IV.
Platobné podmienky a kúpna cena

1. Kúpna cena za tovar je určená vždy na základe cenovej ponuky 
platnej v deň prijatia objednávky, zverejnenej v písomnej 
(katalógovej forme) a/alebo elektronickej podobe na internetovej 
stránke predávajúceho, čím sa považuje za verejne známu (ďalej 
aj “kúpna cena” v príslušnom gramatickom tvare). Predávajúci 
vyfakturuje kupujúcemu dodaný tovar na základe dodacieho listu, 
ktorého kópia tvorí nedeliteľnú súčasť každej faktúry, najneskôr do 
15 dní odo dňa dodania tovaru kupujúcemu/ resp. jeho prevzatia 
kupujúcim. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu cenu za 
dodaný tovar na základe faktúry, ktorej splatnosť je 15 dní odo dňa 
jej vystavenia. V prípade, ak je tovar dodávaný na dobierku, je 
klient povinný zaplatiť cenu tovaru (vrátane ceny dobierky) pri jeho 
doručení. V prípade, ak tovar dodáva predávajúci kupujúcemu na 
miesto ním určené, pripočíta sa k cene tovaru aj cena vykonanej 
prepravy (ak táto nie je dohodnutá tak sa cena za dopravu určí 
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich 
cestovné náhrady). V prípade, že predávajúci poskytuje kupujú-
cemu dopravu tovaru na miesto určené kupujúcim, je predávajúci 
oprávnený kupujúcemu fakturovať dopravné náklady vo výške 
určenej dohodou, alebo cenovou ponukou. Zmluvné strany berú 
na vedomie, že nakoľko je predávajúci platcom DPH, k cene podľa 
cenovej ponuky bude pri jej fakturácií pripočítaná aj DPH podľa 
všeobecných právnych predpisov platných a účinných v čase 
dodania tovaru.

2. Ceny sa určujú a sú uvedené v katalógu na základe nákladov v 
čase ponuky. Ak sa do termínu dodávky zvýšia náklady vyplýva-
júce zo zmien platných colných a daňových predpisov, bankových 
sadzieb a iných podmienok, ktoré v čase uzatvorenia zmluvy 
nebolo možné predpokladať, predávajúci je oprávnený ceny 
primerane upraviť.

3. V prípade, ak kupujúci neuhradí predávajúcemu faktúru podľa 
tohto článku VP v lehote jej splatnosti, zaväzuje sa zaplatiť predá-
vajúcemu aj zmluvnú pokutu vo výške 0.05% denne z dlžnej sumy 
za každý aj začatý deň omeškania. Tým nie je dotknutý zákonný 
nárok predávajúceho požadovať od kupujúceho aj zaplatenie 
zákonných úrokov z omeškania

4. V prípade dodávky na základe zálohovej platby (faktúry) dodá 
predávajúci kupujúcemu tovar až po pripísaní fakturovanej čiastky 
na bankový účet predávajúceho. V mimoriadnych prípadoch môže 
oprávnená osoba u predávajúceho povoliť plnenie na základe 
preukázania úhrady v prospech predávajúceho bankovým výpisom 
písomne potvrdeným jeho bankou. V prípade dodávky dohodnuté-
ho plnenia vinkuláciou prostriedkov v prospech predávajúceho, 
neodvolateľného, prípadne dokumentárneho akreditívu je predáva-
júci oprávnený začať s plnením kúpnej zmluvy, až keď kupujúci 
zloží na jeho žiadosť vo svojom peňažnom ústave peňažné 
prostriedky vinkulované v prospech predávajúceho alebo dá 
neodvolateľný, prípadne dokumentárny akreditív na úhradu jeho 
pohľadávok, ktoré vznikli plnením kúpnej zmluvy. V prípade platieb 
zo zahraničia znáša kupujúci všetky bankové poplatky mimo 
územia SR. 

5. Predávajúci je oprávnený prípadný svoj finančný záväzok voči 
kupujúcemu (ktorý je podnikateľom) použiť na zníženie, resp. 
vyrovnanie pohľadávok, ktoré má evidované voči kupujúcemu, 
formou dobropisu. Predávajúci oznámi čísla faktúr, ktorých sa 
zníženie týka. Predávajúci je tiež oprávnený jednostranne si 
započítať akúkoľvek pohľadávku, ktorú má voči klientovi (ktorý je 
podnikateľom), s pohľadávkou klienta, ktorú má klient voči 
predávajúcemu, a to aj na základe iného titulu ako je kúpna 
zmluva. Predávajúci je oprávnený započítať si voči klientovi (ktorý 
je podnikateľom) aj nesplatné pohľadávky v prípade, ak klient nie 
je schopný plniť svoje peňažné záväzky.

6. Vlastnícke právo k dodávke tovaru prechádza na kupujúceho až 
úplným zaplatením kúpnej ceny, úrokov a ostatných nákladov 
spojených s dodávkou.

Článok V.
Zodpovednosť za vady-reklamačné konanie
1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným 

zaplatením kúpnej ceny za tovar podľa článku IV. týchto VP, ibaže 
ide o vlastnícke právo k vratnej/ým fľaši/fľašiam obsahuje najmä 
chladivo s fluorovaným skleníkovým plynom v zmysle zákona číslo 
286/2009 Z.z o fluorovaných skleníkových plynoch v zmysle 
článku III. ods. 7 až ods 9 týchto VP. Predávajúci vyhlasuje, že 
tovar je pri jeho odovzdaní kupujúcemu, ako aj počas záručnej 
doby spôsobilý na použitie na svoj obvyklý účel a že si počas tejto 
doby zachová svoje obvyklé vlastnosti. Záručná doba je 24 
(slovom: dvadsaťštyri) mesiacov, ak nie je výrobcom určená 
kratšia záručná doba (to však neplatí ak je kupujúci spotrebiteľom) 
a začína plynúť dňom odovzdania tovaru kupujúcemu/resp. jeho 
prevzatím kupujúcim. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú 
kupujúci nemôže tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predá-
vajúci, užívať. Právo zo zodpovednosti za vady musí byť uplatnené 
v záručnej dobe, inak zaniká.

2. Predávajúci je povinný pri plnení dohodnutých platobných 
podmienok v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami odstrániť 
chybu zariadenia ovplyvňujúcu jeho funkčnosť, ktorá existuje v 
čase odovzdávania, či už spočíva v konštrukcií, materiáli alebo 
prevedení.

3. Predávajúci nezodpovedá za vady na tovare, ktoré boli spôsobené 
neodbornou inštaláciou, prevádzkou, obsluhou alebo údržbou, 
používaním tovaru v rozpore s návodom na použitie alebo neod-
borným spôsobom užívania alebo vonkajšími udalosťami, za ktoré 
nezodpovedá predávajúci (napr. náhodné okolnosti). Predávajúci 
nezodpovedá za zjavné vady na tovare v čase prechodu nebezpe-
čenstva škody na tovare na kupujúceho, t.j. v okamihu jeho odo-
vzdania kupujúcemu, resp. jeho doručenia kupujúcemu, Zjavné 
vady na tovare je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu (rekla-
movať) pri preberaní tovaru, o čom sa vyhotoví záznam v doda-
com liste. V prípade, ak kupujúci tovar v čase prechodu nebezpe-
čenstva škody na tovare neprezrel, môže si uplatniť nároky z vád 
zistených pri prehliadke, len keď preukáže, že tovar mal vady už v 
čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

4. V prípade oznámenia o vade podľa článku V. bodu 3 má predávajú 
nárok reklamovaný tovar skontrolovať a vyskúšať. Kupujúci je 
povinný dať predávajúcemu k tomu adekvátny čas a príležitosť. 
Predávajúci môže požiadať kupujúceho, aby reklamovaný tovar 
zaslal kupujúcemu na vlastné náklady. Kupujúci je povinný ozná-
miť predávajúcemu vadu na tovare bez zbytočného odkladu po 
jeho zistení, najneskôr však do 5 (slovom: piatich) dní odo dňa jej 
zistenia, a to písomne, emailom alebo faxom pričom v oznámení 
vady (reklamácií) vadu popíše a uvedie zároveň spôsob jej odstrá-
nenia podľa bodu 4 alebo bodu 5 VP. Uplatnený nárok nie je 
možné meniť bez súhlasu predávajúceho. V prípade, ak kupujúci v 
oznámení vád (reklamácií) neuvedie spôsob odstránenia vady na 
tovare rozhodne predávajúci. Reklamácia musí obsahovať ozna-
čenia vady, miesta kde sa vada nachádza a popis ako sa vada 
prejavuje. Vadu je kupujúci povinný reklamovať bezodkladne po jej 
zistení. Nevyhnutnosťou je vyplniť reklamačný formulár predávajú-
ceho. Ktorý si môže kupujúci kedykoľvek od predávajúceho 
vyžiadať.

5. V prípade dodania tovaru kupujúcemu s odstrániteľnou vadou, má 
kupujúci nárok požadovať dodanie chýbajúcej časti dodaného 
tovaru, alebo odstránenie vady na tovare alebo zľavu z kúpnej 
ceny za tovar,   alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak tovar aj po 
jeho oprave nie je možné opätovne pre výskyt tej istej vady riadne 
užívať; za opakovaný výskyt vady sa považuje rovnaká vada, 
ktorú možno opravou odstrániť bez toho, aby utrpel vzhľad, 
funkcia a kvalita tovaru.

6. V prípade dodania tovaru kupujúcemu s neodstrániteľnou vadou, 
má kupujúci nárok požadovať výmenu tovaru za nový tovar, alebo 
primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak sa neodstrániteľnosť vady 
netýka možnosti riadneho užívania tovaru alebo odstúpiť od 
kúpnej zmluvy. Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, 
ktorú nemožno odstrániť alebo jej odstránenie nie je účelné s 
prihliadnutím na všetky rozhodné okolnosti (najmä na výšku 
nákladov spojených s odstránením vady).

7. Nárok na zľavu z kúpnej ceny za tovar podľa článku V bod 5 a 6 
VP zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar, resp. 
jeho časť bez vád a hodnotou, ktorú mal tovar, resp. jeho časť bez 
vád a hodnotou, ktorú mal tovar s vadami, pričom pre určenie 
hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne 
plnenie. Rovnako sa prihliadne na charakter vady, stupeň a 
spôsob opotrebenia tovaru a možnosti jeho ďalšieho použitia.

8. Za vadu nie je možné považovať zmenu kvality tovaru, ktorá 
vznikla v dôsledku nesprávneho používania, opotrebenia, ako aj v 
dôsledku prirodzenej zmeny materiálu z ktorého je tovar vyrobený 
alebo v dôsledku poškodenia tovaru klientom.

9. Kupujúci je povinný vo vzťahu k reklamovanému tovaru riadiť sa 
pokynmi predávajúceho až do vyriešenia reklamácie a predložiť 
predávajúcemu aj potvrdenie o nákupe tovaru a reklamovaný 
tovar. Predávajúci je povinný posúdiť a vybaviť reklamáciu najne-
skôr do 30 (slovom: tridsať) dní odo dňa doručenia písomnej 
reklamácie kupujúceho a reklamovaného výrobku na adresu sídla 
predávajúceho (u spotrebiteľa ihneď). V zložitých prípadoch, ako 
aj v prípade, ak si posúdenie vady vyžaduje vyjadrenie znalca, 
autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby (ďalej len 
“odborné posúdenie”) prípadne subdodávateľa sa reklamačné 
konanie predlžuje o dobu potrebnú na zabezpečenie takéhoto 
odborného posúdenia, pričom predávajúci je povinný o potrebe 
takého postupu písomne kupujúceho informovať v 30-dňovej 
lehote odo dňa prevzatia vadného reklamovaného výrobku. O 
výsledku odborného posúdenia predloží predávajúci kupujúcemu 
najneskôr do 10 (slovom: desať) dní od obdržania takejto správy 
(odborného posúdenia). Najmä vzhľadom na  výsledok odborného 
posúdenia predávajúci vybaví reklamáciu v lehote 30-dní odo dňa 
obdržania takéhoto odborného posúdenia.

10.  V prípade, ak predávajúci neuzná kupujúcemu reklamáciu tovaru, 
je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu cenu za dodaný tovar 
(reklamovaný výrobok) v celej výške. V prípade, ak predávajúci 
uzná reklamáciu kupujúceho ako oprávnenú, vybaví ju predávajúci 
spôsobom určeným kupujúcim v zmysle bodu 4 až 8 tohto článku 
VP, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak v priebehu rekla-
mačného konania a ešte pred jeho ukončením, predávajúci dodá 
kupujúcemu nový náhradný tovar na vyžiadanie kupujúceho (čo sa 
zároveň považuje za zmenu spôsobu vybavenia reklamácie podľa 
bodu 3 tohto článku VP), a následne predávajúci reklamáciu kupu-
júceho neuzná ako oprávnenú, je kupujúci povinný zaplatiť predá-
vajúcemu aj cenu takto novo dodaného náhradného výrobku 
(tovaru). V prípade, ak predávajúci uzná reklamáciu kupujúceho 
ako oprávnenú, považuje sa dodanie nového vybavenia reklamá-
cie formou výmeny reklamovaného tovaru za nový tovar, bez 
ohľadu na kupujúcim zvolený spôsob vybavenia reklamácie podľa 
bodu 4 tohto článku VP:

11. V prípade, ak v priebehu reklamačného konania a ešte pred jeho 
ukončením, predávajúci dodá kupujúcemu nový náhradný tovar na 
vyžiadanie kupujúceho (čo sa zároveň považuje za zmenu spôso-
bu vybavenia reklamácie podľa bodu 4 tohto článku VP), a násled-
ne predvajúci reklamáciu kupujúceho neuzná ako oprávnenú, a 
súčasne nie je možné zo strany predávajúceho vrátiť kupujúcemu 
reklamovaný výrobok (tovar) z dôvodu, že je vykonaním odborné-
ho posúdenia narušená celistvosť reklamovaného výrobku a 
súčasne je možné jednotlivé súčasti a súčiastky reklamovaného 
výrobku využiť inak (majú oceniteľnú hodnotu) osobitnou dohodou 
si zmluvné strany dohodnú hodnotu týchto súčiastok, o ktorú 
hodnotu sa zníži pôvodná cena reklamovaného výrobku, pričom 
tento postup predávajúci vykoná v priebehu kalendárneho roka, v 
ktorom bol reklamovaný výrobok dodaný formou dobropisu k 
vystavenej faktúre, inak tieto peňažné prostriedky vyplatí 
kupujúcemu v hotovosti.

12. Náklady na prípadné znalecké posudky a iné náklady (najmä 
dopravné náklady na dopravu reklamovaného výrobky výrobcovi 
a/alebo znalcovi a späť predávajúcemu) na reklamačné konanie, 
ktoré by mali preukázať dôvod vzniku vady a charakter vzniku 
vady, znáša v celom rozsahu kupujúci bez ohľadu na spôsob 
vybavenia reklamácie, to neplatí ak je kupujúci spotrebiteľ. 

13. V prípade, ak vadu na tovare reklamuje spotrebiteľ má sa za to, že 
vada ktorá sa vyskytla do 6 (slovom: šesť) mesiacov odo dňa 
prevzatia tovaru, sa považuje za vadu, ktorá bola v deň prevzatia, 
ak to neodporuje povahe tovaru, alebo ak predávajúci nepreukáže 
opak. V prípade, ak predávajúci nemôže z objektívnych dôvodov 
zaobstarať odborné posúdenie v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia 
reklamácie spotrebiteľom, vybaví reklamáciu formou výmeny vad-
ného tovaru za nový tovar, a ak sa po obdržaní odborného 
posúdenia predávajúcim zistí, že reklamáciu spotrebiteľa nie je 
možné uznať ako oprávnenú, je spotrebiteľ povinný zaplatiť 
predávajúcemu cenu nového dodaného tovaru v celej výške.

14. Ak kupujúci nedodrží všeobecne platné podmienky pre montáž, 
uvedenie do prevádzky a používanie (ako je napr. uvedené v 
návode na obsluhu), je zodpovedný za takto vzniknutú škodu.

Článok VI.
Ochranné a autorské práva

1. Ak predávajúci vyhotoví na základe konštrukčných údajov, 
nákresov, modelov a iných špecifík kupujúceho tovar, kupujúci je 
povinný zamedziť v prípade porušenia akýchkoľvek ochranných 
práv uplatneniu žalôb alebo skôd voči predávajúcemu. Za tieto v 
plnom rozsahu zodpovedá kupujúci.

2. Podklady pre zhotovenie ako napr. plány, škice, projekty a iné 
technické a technologické podklady práve tak ako aj vzorky, 
katalógy, prospekty, vyobrazenia a podobne duševným 
vlastníctvom predávajúceho a podliehajú príslušným zákonným 
ustanoveniam, čo sa týka rozmnožovania, napodobňovania, 
súťaže, vykonávacie podklady atď.

Článok VII.
Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti budú 
doručované druhej zmluvnej strane na adresu sídla, resp. miesta 
podnikania, reps. bydliska uvedeného na objednávke. Zmluvné 
strany sa tiež dohodli, že písomnosti sa budú považovať za 
doručené aj dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, resp. dňom 
vrátenia zásielky druhej zmluvnej strane v prípade nedoručiteľnosti 
zásielky (napr. pri zmene sídla alebo miesta podnikania alebo 
bydliska), a to bez ohľadu na to, či druhá zmluvná strana tieto 
písomnosti prevzala. Zmluvné strany podpísaním tejto zmluvy 
vyhlasujú, že s úpravou spôsobu doručovania podľa tohto bodu VP 
súhlasia.

2. Pre prípad nesplnenia povinnosti prevziať tovar kupujúcim v 
dohodnutej dobe, je dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 5 % z 
ceny neprevzatého tovaru. Týmto nie je dotknutý nárok predáva-
júceho na náhradu škody spôsobenej porušením uvedenej 
povinnosti. Každá zo zmluvných strán je povinná bezodkladne 
upozorniť druhú stranu na okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť 
ohrozenie plnenia kúpnej zmluvy. Zmluvné pokuty na základe 
týchto VP sú splatné bez zbytočného odkladu potom ako kupujúci 
dostane od predávajúceho výzvu na ich úhradu.

Článok VIII.
Bazárový predaj

1. Predmetom bazárového predaja je predaj použitého tovaru, ktorým 
sa pre účely týchto VP rozumie výrobok, ktorý bol pred vstupom do 
predaja použitý po funkčnej a/alebo hospodárskej stránke, t.j. bol v 
technickom a/alebo hospodárskom chode u predávajúceho alebo 
tretej osoby. Záručná doba u bazárového tovaru je 12 mesiacov a 
začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ak v tejto dobe 
kupujúci neuplatní svoje právo zo zodpovednosti za vady voči 
predávajúcemu, toto právo mu zaniká. Pri použitých veciach ne-
zodpovedá predávajúci za vady na tovare vzniknuté jeho použitím 
a/alebo opotrebením a rovnako pri tovare, ktorý sa predáva za 
nižšiu cenu, za vady, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Usta-
novenia týchto VP sa pri použitom tovare predávaného 
prostredníctvom bazárového predaja použijú primerane. V prípade 
predaja použitého tovaru, ktorý má vadu za ktorú zodpovedá 
predávajúci je jeho výmena za iný tovar vylúčená a kupujúci má na 
miesto toho nárok na premeranú zľavu z kúpnej ceny.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné vzťahy, ktoré nie sú 
kúpnou zmluvou a VP vyslovene upravené, sa riadia všeobecne 
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä podľa 
§ 262 ods. 2 OBZ a príslušnými ustanoveniami OBZ a OZ. 
Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť 
predovšetkým zmiernou cestou; v prípade, ak zmluvné strany 
nevyriešia spor zmierlivou cestou obrátia sa na vecne a miestne 
príslušný súd podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho 
poriadku (zák. č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov).

2. Ak má kupujúci sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR, 
potom sa zmluvné strany dohodli v súlade s ust. § 37e zákona o 
medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (zák. č. 97/1963 
Zb. ZMPSP v znení neskorších predpisov) je na riešenie sporov 
vzniknutých z kúpnej zmluvy príslušný slovenský súd. Ak má 
kupujúci sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR avšak v 
rámci EU, potom sa zmluvné strany dohodli v súlade s ust. oddielu 
7 článku 23 Nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22.12.2000 o 
právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a 
obchodných veciach, je na riešenie sporov vzniknutých z kúpnej 
zmluvy príslušný slovenský súd.

3. Predávajúci má právo vyžiadať si originál, resp. overenú fotokópiu 
platného oprávnenia na podnikanie kupujúceho alebo výpis z 
obchodného registra, nie staršieho ako 3 mesiace, ktorý potom 
tvorí súčasť kúpnej zmluvy.

4. Ak sa niektoré ustanovenia kúpnej zmluvy a/alebo VP stanú v 
dôsledku zmeny právnej úpravy neplatnými, nemá to za následok 
neplatnosť celej kúpnej zmluvy a/alebo VP. Zmluvné strany sa 
zaväzujú neúčinné, resp. neplatné ustanovenia nahradiť novými v 
lehote do 10 pracovných dní, ak sa nedohodne inak. Tieto VP sú 
nedeliteľnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv uzatváraných 
medzi predávajúcim a klientom. Klient potvrdzuje prevzatie kópie 
objednávky a týchto VP, ktoré sú vytlačené na zadnej strane 
objednávky jej podpísaním. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť 
VP v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov, ktorých 
zmenou sú VP dotknuté alebo zmenou svojej obchodnej politiky. 
Tieto VP sú spra cované v súlade s príslušnými ustanoveniami 
OBZ, OZ, zákonom o ochrane spotrebiteľa (zák. č. 250/2007 Zz. v 
znení neskorších predpisov), ako aj ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej 
republike.

5. Tieto VP nadobúdajú účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými 
stranami.

Podmienky merania:

Chladenie:
Kúrenie:
Dĺžka chladivového potrubia:
Hladina hlučnosti:
Energetická trieda, ročná spotreba energie:

Klimatizačné zariadenia:

Vnútorná teplota vzduchu 27°C TK/ 19°C FK, vonkajšia teplota vzduchu 35°C TK
Vnútorná teplota vzduchu 20°C TK / vonkajšia teplota vzduchu 7°C TK, 6°C FK
Dĺžka 7,5m, bez výškového rozdielu medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou
Meraná vo vzdialenosti 1,5m - vnútorná jednotka a 1m-vonkajšia jednotka
Podľa 2002/31/EC Európskej komisie          Podrobnejšie informácie nájdete v servisnom manuáli!

Tepelné čerpadlá

Vonkajšia teplota 7°C TK, 6°C FK, 35°C, delta T=5°C
Vonkajšia teplota 35°C TK, výstupná voda systému 18°C, deltaT=5°C
Dĺžka 7,5m, bez výškového rozdielu medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou
Meraná vo vzdialenosti 1m - vonkajšia jednotka

Platnosť cenníka od 1.4.2017 do 1.4.2018
Cenník podlieha všeobecným obchodným podmienkam spoločnosti SLOVKLIMA DEIMOS s.r.o.

Cenník je určený pre zákazníkov firmy SLOVKLIMA DEIMOS s.r.o. a spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu cien bez upozornenia! Obrázky pri produktoch sú ilustračné a nemusia 
zodpovedať reálnym produktom. Všetky špecifikácie, mená typov a čísla môžu obsahovať preklepy a tlačové chyby!
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Estia - vonkajšie jednotky - séria 4
• Toshiba dvojitý-rotačný kompresor
• Inverterové riadenie 
• Účinnosť COP až do 4,88
• Rúrkovanie do 30 m
• Funkcia chladenia (s fancoil jednotkami)

Typ

Výkon
[kW]

Kúrenie Chladenie

HWS-804H-E1 8,0 6,0

HWS-1104H-E1 11,2 10,0

Estia - 
• Doskový výmenník tepla
• Elektrický ohrievač
• Teplota výstupnej vody: Kúrenie 20 - 55 °C, Chladenie 7 - 30 
• Zabudované ovládanie
• Riadenie 2 teplotných zón

Vnútorná jednotka s hydroboxom - séria 4

Typ
Kompatibilita 

s vonkajšími jednotkami

HWS-804XWHM3-E1

HWS-804H-E1HWS-804XWHT6-E1

Príkon
[kW]

Kúrenie Chladenie

1,79 1,94

2,30 3,26

Energetická účinnosť

Kúrenie Chladenie

4,46 3,10

4,88 3,07

Rozmery
[V/Š/H]
[mm]

890/900/320

1340/900/320

Cena jednotky
v EUR

bez DPH

2 520,00

3 000,00

HWS-1404H-E1 14,0 11,0

HWS-1104H8-E1 * 11,2 10,0

3,11 3,81

2,34 3,26

4,50 2,89

4,80 3,07

1340/900/320

1340/900/320

3 300,00

3 220,00

HWS-1404H8-E1 * 14,0 11,0

HWS-1604H8-E1 * 16,0 13,0

3,16 3,81

3,72 4,80

4,44 2,89

4,30 2,71

1340/900/320

1340/900/320

3 540,00

4 050,00

* 3-fázová vonkajšia jednotka

Elektrický ohrievač
Rozmery
[V/Š/H]
[mm]

Cena jednotky
v EUR

bez DPH

HWS-804XWHT9-E1

HWS-1404XWHM3-E1

HWS-1404XWHT6-E1

HWS-1404XWHT9-E1

HWS1104H-E1, HWS-1404H-E1
HWS-1104H8-E1, HWS-1404H8-E1,

HWS-1604H8-E1

2 x 230 V; 6 kW

230 V; 3 kW

3 x 230 V; 9 kW

230 V; 3 kW

2 x 230 V; 3 kW

3 x 230 V; 9 kW 925/525/355

925/525/355

925/525/355

925/525/355

925/525/355

925/525/355 3 600,00

3 650,00

3 750,00

4 350,00

4 450,00

4 550,00

Estia HI POWER - vonkajšie jednotky - séria 4
• Výstupná teplota vody až 60 °C
• Minimálny operačný rozsah do -25 °C 
• Vysoká flexibilita & ideálne pre renovácie
• Účinnosť COP až do 4,88

Typ

Výkon
[kW]

Kúrenie Chladenie

HWS-804HR-E1 8,0 6,0

HWS-1104HR-E1 11,2 10,0

Príkon
[kW]

Kúrenie Chladenie

1,68 1,64

2,30 3,33

Energetická účinnosť

Kúrenie Chladenie

4,76 3,66

4,88 3,00

Rozmery
[V/Š/H]
[mm]

1340/900/320

1340/900/320

Cena jednotky
v EUR

bez DPH

3 400,00

3 700,00

Estia HI POWER - 
• Doskový výmenník tepla
• Elektrický ohrievač
• Teplota výstupnej vody: Kúrenie 20 - 55 °C, Chladenie 7 - 30
• Zabudované ovládanie
• Riadenie 2 teplotných zón

Vnútorná jednotka s hydroboxom - séria 4

Typ
Kompatibilita 

s vonkajšími jednotkami

HWS-P804XWHM3-E1

HWS-P804HR-E1HWS-P804XWHT6-E1

Elektrický ohrievač
Rozmery
[V/Š/H]
[mm]

Cena jednotky
v EUR

bez DPH

2 x 230 V; 6 kW

230 V; 3 kW

925/525/355

925/525/355 3 600,00

3 650,00

HWS-P804XWHT9-E1

HWS-P1104XWHM3-E1

HWS-P1104XWHT6-E1

HWS-P1104XWHT9-E1

230 V; 6 kW

3 x 230 V; 9 kW

925/525/355

925/525/355 3 750,00

4 350,00

3 x 230 V; 9 kW

2 x 230 V; 3 kW

925/525/355

925/525/355 4 450,00

4 550,00

HWS-P1104HR-E1

70

Tepelné čerpadlá vzduch-voda
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Tepelné čerpadlá vzduch-voda

Estia - vonkajšie jednotky - séria 5
• Toshiba dvojitý-rotačný kompresor
• Inverterové riadenie 
• Účinnosť COP až do 4,90
• Rúrkovanie do 30 m
• Funkcia chladenia (s fancoil jednotkami)

Typ

Výkon
[kW]

Kúrenie Chladenie

HWS-455H-E 4,50 6,00

HWS-805H-E 8,00 5,74

Estia - 
• Doskový výmenník tepla
• Elektrický ohrievač
• Teplota výstupnej vody: Kúrenie 20 - 55 °C, Chladenie 7 - 25 
• Zabudované ovládanie
• Riadenie 2 teplotných zón

Vnútorná jednotka s hydroboxom - séria 5

Typ
Kompatibilita 

s vonkajšími jednotkami

HWS-455XWHM3-E HWS-455H-E

HWS-805XWHM3-E

Príkon
[kW]

Kúrenie Chladenie

0,86 1,40

1,73 1,88

Energetická účinnosť

Kúrenie Chladenie

4,90 3,08

4,46 2,70

Rozmery
[V/Š/H]
[mm]

630/800/300

890/900/320

Cena jednotky
v EUR

bez DPH

HWS-1105H-E 11,2 9,67

HWS-1105H8-E* 11,2 9,5

2,21 3,17

2,25 3,17

4,88 2,78

4,80 2,79

1340/900/320

1340/900/320

HWS-1405H-E 11,2 10,79

HWS-1405H8-E* 14,0 10,64

3,02 3,72

3,07 3,72

4,50 2,62

4,44 2,76

1340/900/320

1340/900/320

* 3-fázová vonkajšia jednotka

Elektrický ohrievač
Rozmery
[V/Š/H]
[mm]

Cena jednotky
v EUR

bez DPH

HWS-805XWHT6-E

HWS-805XWHT9-E

HWS-1405XWHM3-E

HWS-1405XWHT6-E
HWS-1105H-E, HWS-1405H-E,

HWS-1105H8-E, HWS-1405H8-E,
HWS-1605H8-E

230 V; 3 kW

230 V; 3 kW

2 x 400 V; 6 kW

3 x 400 V; 9 kW

230 V; 3 kW

2 x 400 V; 6 kW 925/525/355

925/525/355

925/525/355

925/525/355

925/525/355

925/525/355

Estia HI POWER - vonkajšie jednotky - séria 5
• Výstupná teplota vody až 60 °C
• Minimálny operačný rozsah do -25 °C 
• Vysoká flexibilita & ideálne pre renovácie
• Účinnosť COP až do 4,88

Typ

Výkon
[kW]

Kúrenie Chladenie

HWS-P805HR-E 8,0 6,0

HWS-P1105HR-E 11,2 10,0

Príkon
[kW]

Kúrenie Chladenie

1,62 1,58

2,21 3,24

Energetická účinnosť

Kúrenie Chladenie

4,76 3,66

4,88 3,00

Rozmery
[V/Š/H]
[mm]

1340/900/320

1340/900/320

Cena jednotky
v EUR

bez DPH

Estia HI POWER - 
• Doskový výmenník tepla
• Elektrický ohrievač
• Teplota výstupnej vody: Kúrenie 20 - 55 °C, Chladenie 7 - 25
• Zabudované ovládanie
• Riadenie 2 teplotných zón

Vnútorná jednotka s hydroboxom - séria 5

Typ
Kompatibilita 

s vonkajšími jednotkami

HWS-P805XWHM3-E

HWS-P805HR-EHWS-P805XWHT6-E

Elektrický ohrievač
Rozmery
[V/Š/H]
[mm]

Cena jednotky
v EUR

bez DPH

2 x 400 V; 6 kW

230 V; 3 kW

925/525/355

925/525/355

HWS-P805XWHT9-E

HWS-P1105XWHM3-E

HWS-P1105XWHT6-E

HWS-P1105XWHT9-E

230 V; 6 kW

3 x 400 V; 9 kW

925/525/355

925/525/355

3 x 400 V; 9 kW

2 x 400 V; 3 kW

925/525/355

925/525/355HWS-P1105HR-E

HWS-1605H8-E* 16,0 11,25 3,63 4,71 4,30 2,67 1340/900/320

HWS-1405XWHT9-E 3 x 400 V; 9 kW 925/525/355

HWS-805H-E

1 300,00

2 600,00

3 090,00

3 320,00

3 400,00

4 650,00

4 180,00

3 580,00

3 710,00

3 760,00

3 870,00

4 490,00

4 590,00

4 690,00

3 510,00

3 820,00

3 710,00

3 760,00

3 870,00

4 490,00

4 590,00

4 690,00



Zásobník teplej vody Estia
• Ušľachtilá oceľ, tepelná izolácia
• Zabudovaný elektrický ohrievač 2,75 kW (kvôli anti-bakteriálnej funkcií a udržaniu teploty > 43 °C)
• Teplotné snímače
• Bezpečnostný tepelný element

Typ
Cena jednotky

v EUR
bez DPH

HWS-1501CSHM3-E

HWS-2101CSHM3-E

HWS-3001CSHM3-E

Materiál
Objem vody

[l]

Max.
Teplota vody

[°C]

Elektr.
ohrievač

[kW]
Napájanie

Výška
[mm]

Priemer
[mm]

150

210

300

75

75

75

2,75

2,75

2,75

1-fázove
230 V

1 090

1 474

2 040

550

550

550

Ušľachtilá oceľ

1 290,00

1 520,00

1 790,00

Tepelné čerpadlo Estia - v prevedení Monoblok
• 
• Toshiba dvojitý-rotačný kompresor
• Inverterové riadenie 
• Účinnosť COP až do 4,10
• Tepelné čerpadlo je možné pripojiť aj k rozhraniam BACnet a LonWorks
• Funkcia chladenia (s fancoil jednotkami)
• 3-fázové jednotky

Kompaktná zariadenie obsahujúce vnútornú a vonkajšiu jednotku súčasne

Typ
Rozmery
[V/Š/H]
[mm]

Cena
jednotky

v EUR
bez DPH

RUA-CP1701H8 1141/584/1579

RUA-CP2101H8 1141/584/1579

14,9

18,6

Chladiaci
výkon
[kW]

Stupeň
účinnosti

EER

1

Chladiaci
výkon
[kW]

Stupeň
účinnosti

EER

2

Vykurovací

výkon
[kW]

Stupeň
účinnosti

COP

3

Ener.
trieda

Vykurovací

výkon
[kW]

Stupeň
účinnosti

COP

4

Vykurovací

výkon
[kW]

Stupeň
účinnosti

COP

Ener.
trieda

Hlučnosť
[dB(A)]

5

3,00

3,10

19,8

25,8

3,90

3,80

17,1

21,1

4,10

4,10

A+

A+

16,2

20,0

3,40

3,30

15,3

19,1

2,70

2,70

A+

A+

40

43

Podmienky merania:
1) pri chladení: Vonkajšia teplota 35 °C, teplota vody 12 °C/7 °C
2) pri chladení: Vonkajšia teplota 35 °C, teplota vody 23 °C/18 °C
3) pri vykurovaní: Vonkajšia teplota 7 °C db/6 °C wb, teplota vody 30 °C/35 °C
4) pri vykurovaní: Vonkajšia teplota 7 °C db/6 °C wb, teplota vody 40 °C/45 °C
5) pri vykurovaní: Vonkajšia teplota 7 °C db/6 °C wb, teplota vody 47 °C/55 °C

Príslušenstvo pre tepelné čerpadlo Estia

Popis Cena v EUR bez DPHTyp

TCB-PCM03E

Rozhranie pre externý vstup (beznapäťový kontakt):
   • Vstup na požiadavku kúrenia (Izbový termostat) a vstup pre požiadavku chladenia (izbový termostat)
Alternatívna funkcia:
   • Vstupný signál ZAP/VYP

100,00

TCB-PCIN3E

Rozhranie pre externý výstup (beznapäťový kontakt):
   • Výstup na spustenie exter./existujúceho vykurovacieho systému a výstupný signál pre hlásenie poruchy
Alternatívne funkcie:
   • Výstupný signál pre hlásenie odmrazovania a výstupný signál pre hlásenie prevádzky

135,00

50,00Sensor 95612037 Snímač teploty pre zásobník teplej vody na stavbe

HWS-AMS11E Externý káblový nástenný ovládač 170,00

170,00HWS-AMS54E Externý káblový nástenný ovládač

VK320M0AIRC001* Náhradný snímač prietoku 65,00

* Náhradný diel, neposkytujeme zľavu
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BMS-IFMB0AWR-E Rozhranie pre MODBUS 550,00

na dopytBMS-IFKX0AWR-E Rozhranie pre KNX



Tepelné čerpadlo GREE - Versati II
• Ekologické chladivo R410A
• Inverterová technológia - DC Inverter
• Teplotný rozsah pri vykurovaní: -20 °C až +35 °C vonkajšej teploty
• Teplotný rozsah pri chladení: +10 °C až 48 °C vonkajšej teploty
• Teplotný rozsah pre ohrev vody TÚV: -20 °C až +45 °C vonkajšej teploty

Typ

Kúrenie

Rozmery
[V/Š/H]
[mm]

Cena jednotky
v EUR

bez DPHChladenie ChladenieKúrenie

Výkon **
[kW]

Výkon ***
[kW]

Príkon ***
[kW]

Príkon **
[kW]

Chladenie ChladenieKúrenie Kúrenie

Účinnosť **
COP/EER

Účinnosť ***
 COP/EER

GRS-CQ8.0Pd/NaD-K(I)
8,2

981/500/324
4 656,008,6 7,8 6,2

GRS-CQ8.0Pd/NaD-K(O)

¤ 6,2 0,2 ¤ 6,2 0,2

1,82 2,0 2,3 1,9
4,51/4,30 3,39/3,26

980/427/788

*     3-fázová jednotka
**   Výkon, účinnosť a príkon pri vykurovaní: Vonkajšia teplota: 7 °C a teplota vody: 30 °C/35 °C 
                                                       pri chladení: Vonkajšia teplota: 35 °C a teplota vody 23 °C/18 °C
                                                       (teploty vody pre podlahové vykurovanie a podlahové chladenie)
*** Výkon, účinnosť a príkon pri vykurovaní: Vonkajšia teplota 7 °C a teplota vody: 40 °C/ 45 °C
                                                        pri chladení: Vonkajšia teplota 35 °C a teplota vody: 12 °C/7 °C
                                                       (teploty vody pre radiátorové alebo fancoilové vykurovanie alebo fancoilové chladenie)
¤   Príkon pre hydrobox (vnútorná jednotka) uvádzaný pri vykurovaní (6,2 kW) je len v prípade, ak sa zapnuté elektrické špirály na doohrev vody. 
      Príkon obehového čerpadla je 200 W.

GRS-CQ10.0Pd/NaD-K(I)
9,5

981/500/324
5 088,009,8 9,5 7,4

GRS-CQ10.0Pd/NaD-K(O)

¤ 6,0 0,2 ¤ 6,2 0,2

2,2 2,5 2,69 2,38
4,32/3,92 3,53/3,11

980/427/788

GRS-CQ12.0Pd/NaD-M(I)*
13,1

981/500/324
5 592,0013,6 12,5 9,6

GRS-CQ12.0Pd/NaD-M(O)*

¤ 6,2 0,2 ¤ 6,2 0,2

2,87 3,44 3,35 3,0
4,56/3,95 3,73/3,18

900/412/1345

GRS-CQ14.0Pd/NaD-M(I)*
14,2

981/500/324
5 880,0014,2 13,0 10,3

GRS-CQ14.0Pd/NaD-M(O)*

¤ 6,2 0,2 ¤ 6,2 0,2

3,35 3,7 3,6 3,3
4,25/3,90 3,15/3,65

900/412/1345

GRS-CQ16.0Pd/NaB-K(I)
15,5

981/500/324
6 002,0014,5 14,0 10,5

GRS-CQ16.0Pd/NaB-K(O)

¤ 6,2 0,2 ¤ 6,2 0,2

3,78 4,53 4,0 3,96
4,1/3,2 3,5/2,65

900/412/1345

Typ

Kúrenie

Rozmery
[V/Š/H]
[mm]

Cena jednotky
v EUR

bez DPHChladenie ChladenieKúrenie

Výkon **
[kW]

Výkon ***
[kW]

Príkon ***
[kW]

Príkon **
[kW]

Chladenie ChladenieKúrenie Kúrenie

Účinnosť **
COP/EER

Účinnosť ***
 COP/EER

GRS-CQ8.0Pd/NaC-K 8,2 890/1390/420 5 033,008,6 7,8 6,2 2,0 1,9 4,51/4,30 3,39/3,26

GRS-CQ10.0Pd/NaC-K 9,5 890/1390/420 5 273,009,8 9,5 7,4 2,5 2,38 4,30/3,92 3,53/3,10

GRS-CQ12.0Pd/NaC-M* 13,0 1438/1350/381 6 425,0013,6 12,5 9,55 3,45 3,0 4,56/3,94 3,73/3,18

GRS-CQ14.0Pd/NaC-M* 14,2 1438/1350/381 6 665,0014,5 13,0 10,3 3,7 3,3 4,24/3,92 3,61/3,12

Tepelné čerpadlo GREE - Versati II+ Monoblok
• Kompaktná zariadenie obsahujúce vnútornú a vonkajšiu jednotku súčasne
• Ekologické chladivo R410A
• Inverterová technológia - DC Inverter
• Teplotný rozsah pri vykurovaní: -20 °C až +35 °C vonkajšej teploty
• Teplotný rozsah pri chladen: +10 °C až 48 °C vonkajšej teploty
• Teplotný rozsah pre ohrev vody TÚV: -20 °C až +45 °C vonkajšej teploty

1,82

2,2

2,85

3,35

2,3

2,69

3,35

3,6

*     3-fázová jednotka
**   Výkon, účinnosť a príkon pri vykurovaní: Vonkajšia teplota: 7 °C a teplota vody: 30 °C/35 °C 
                                                       pri chladení: Vonkajšia teplota: 35 °C a teplota vody 23 °C/18 °C
                                                       (teploty vody pre podlahové vykurovanie a podlahové chladenie)
*** Výkon, účinnosť a príkon pri vykurovaní: Vonkajšia teplota 7 °C a teplota vody: 40 °C/ 45 °C
                                                        pri chladení: Vonkajšia teplota 35 °C a teplota vody: 12 °C/7 °C

GRS-CQ12~14.0Pd/NaC-M

GRS-CQ8~10.0Pd/NaC-K

GRS-CQ8~10.0Pd/NaD-K(O)

GRS-CQ12~14.0Pd/NaD-M(O)
GRS-CQ16.0Pd/NaB-K(O)
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Nádrž TÚV

Typ

SXVD200LCJ/A-K*

SXVD300LCJ/A-K*

* Nádrž s jednou elektrickou špirálou, možnosť kombinácie s podlahovým kúrením
** Nádrž s dvoma elektrickými špirálami, možnosť kombinácie s podlahovým kúrením a solárnym systémom

250

300

Cena jednotky
v EUR

bez DPH

2 160,00

1 604,003,0

3,0

Príkon pomocného ohrievača
[kW]

Ilustrácia Objem nádrže
[l]

Parametre

SXVD200LCJ2/A-K**

SXVD300LCJ2/A-K**

200

300 2 520,00

2 122,003,0

3,0

SXVD200LCJ/A-M*

SXVD300LCJ/A-M*

200

300 2 232,00

1 685,003,0

3,0

SXVD200LCJ2/A-M**

SXVD300LCJ2/A-M**

200

300 2 640,00

2 300,003,0

3,0

220-240 / 1 / 50

220-240 / 1 / 50

Napájanie
[V/f/Hz]

220-240 / 1 / 50

220-240 / 1 / 50

380-415 / 3 / 50

380-415 / 3 / 50

380-415 / 3 / 50

380-415 / 3 / 50
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Slovenská republika

OBCHODNÁ SIEŤ SPOLOČNOSTI

CZ

AT

HU

UA

PL

Šaľa

Nitra

Bratislava

Trenčín

Žilina

Banská
Bystrica Košice

Sídlo:
SLOVKLIMA DEIMOS s.r.o.
P. Pázmanya 49/3,
927 01 Šaľa
Tel., fax: 031 / 770 79 43

031 / 770 88 35
fax: 031 / 773 41 43
Mobil: 0905 / 607 514

0905 / 975 741
E-mail: slovklima@slovklima.sk
Web: www.klimad.sk

Pobočky
Areál MPL Trading
Galvaniho 8,
831 04 Bratislava
Tel., fax: 02 / 444 61 627
Mobil: 0905 / 973 446
E-mail: slovklima.ba@slovklima.sk

Areál KARA
Zlatovská 22,
911 05 Trenčín
Tel., fax: 032 / 640 11 62
Mobil: 0905 / 890 000
E-mail: slovklima.tn@slovklima.sk

Areál Varia s.r.o.
Cementárenská 16,
974 01 Banská Bystrica
Tel., fax: 048 / 414 21 20
Mobil: 0905 / 789 703

0905 / 439 328
E-mail: slovklima.bb@slovklima.sk

Areál Stavomontáže
Hraničná 1,
040 17 Košice
Tel., fax: 055 / 636 73 34
Mobil: 0908 / 725 181

0905 / 884 000
E-mail: slovklima.ke@slovklima.sk

Areál TLAKON
Dlhá 88,
010 09 Žilina
Tel., fax: 041 / 72 32 087
Mobil: 0905 / 885 000
E-mail: slovklima.za@slovklima.sk

Dlhá 8,
949 01 Nitra
Tel., fax: 037 / 651 62 20
Mobil: 0911 / 456 470

0911 / 692 603
E-mail: slovklima.nr@slovklima.sk

Pre viac informácií kliknite na našu webovú stránku:

www.klimad.sk
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