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Solární systém za 

19 900,- Kč
po odečtení dotace.

Cena včetně DPH 

a montáže.



Váš prodejce:

ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ
PRO VAŠE TOPENÍ

Regulus spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3 143 00 Praha 4

Tel.:  241 764 506 Fax:  241 763 976
e-mail:  obchod@regulus.cz

www.regulus.cz

30-60 °C
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Regulus SOL 200 ZU
Objednací kód: 9524 (zkratka NV 3195)
Solární sestava pro předehřev teplé vody

cena včetně 
DPH 10%

Solární systém KPC1 4 m2, zásobník 200 l 60 450,- Kč

Montáž solárního systému, šikmá střecha, celkem 30 m potrubí 14 450,- Kč

Celkem systém 74 900,- Kč
Dotace Zelená úsporám* na solární systém TV -55 000,- Kč

Celkem po odečtení dotace* 19 900,- Kč
* Podmínky dotací naleznete na www.regulus.cz. Pokud nemáte dostatek finančních prostředků, je možné dodávku systému 
profinancovat pomocí zvýhodněného EKO úvěru od KB.
Sníženou sazbu DPH 10 % je možné využít pouze v případě instalace systémů do obytných domů v ČR.
V ceně montáže není zahrnuto napojení solárního systému na rozvod teplé, studené vody, doprava materiálu a případné stavební úpravy.

Předehřev pro stávající elektrický zásobník teplé vody.
Solární sestava je vhodná pro 2 až 4 osoby.

Regulus SOL 300EL ZU 
Objednací kód: 9525 (zkratka NV 3244)
Solární sestava pro předehřev teplé vody

cena včetně 
DPH 10%

Solární systém KPS11 5 m2, zásobník 300 l s el. tělesem 80 600,- Kč

Montáž solárního systému, šikmá střecha, celkem 30 m potrubí 14 390,- Kč

Celkem systém 94 990,- Kč
Dotace Zelená úsporám* na solární systém TV -55 000,- Kč

Celkem po odečtení dotace* 39 990,- Kč
* Podmínky dotací naleznete na www.regulus.cz. Pokud nemáte dostatek finančních prostředků, je možné dodávku systému 
profinancovat pomocí zvýhodněného EKO úvěru od KB.
Sníženou sazbu DPH 10 % je možné využít pouze v případě instalace systémů do obytných domů v ČR.
V ceně montáže není zahrnuto napojení solárního systému na rozvod teplé, studené vody, doprava materiálu a případné stavební úpravy.
V ceně sestavy není zahrnuto připojení elektrického topného tělesa k elektrické síti.

Dohřev elektrickým topným tělesem v solárním zásobníku.
Solární sestava je vhodná pro 3 až 4 osoby.

schéma Regulus 1004

schéma Regulus 1001

19 900,- Kč
Cena po odečtení dotace

39 990,- Kč
Cena po odečtení dotace

Podrobnější informace naleznete na www.regulus.cz/akce.html

V naší nabídce jsou také solární sestavy pro ohřev vody nebo přitápění s využitím dotace až 80 000,- Kč + 20 000,- Kč dotační bonus v případě 
kombinace se zateplením objektu. Navrhneme Vám systém na míru dle vašich potřeb s využítím elektrokotle, tepelného čerpadla, plynového kotle či 
kotle na biomasu nebo krbové vložky. 


