Jsme certifikovaná firma pro prodej a montáže plynových kotlů IMMERGAS.
Zasláním poptávky s Vašimi kontaktními údaji na náš email, získáváte automaticky

slevu 25% na kondenzační kotel.
Čím je kondenzační kotel výhodný?
Technologie kondenzace spočívá v ochlazování spalin dřív, než se dostanou do ovzduší. To
umožňuje přenášet do vytápěcího systému i teplo absorbované ve výparech. Tento proces
umožňuje získat nazpět skrytou část tepla, která u klasických kotlů běžně uniká komínem.

Kolik plynu mohu díky kondenzačnímu kotli ušetřit?
Podle toho, jaký topný systém používáte, můžete ušetřit až 35 % původní spotřeby plynu.
Díky úsporám a také příznivé ceně jsou kondenzační kotle optimální volbou zdroje tepla
s nejlepším poměrem investice a rychlosti její návratnosti.

Neškodí kondenzační kotle životnímu prostředí?
Naopak. Speciální hořák spolu s řízeným hořením plynu zabezpečuje menší množství
znečisťujících látek vypouštěných do ovzduší. Mezi znečišťující látky patří hlavně kysličník
uhelnatý (CO) a různé kysličníky dusíku (NOx). Ty nejvíc znečišťují životní prostředí. Evropské
normy třídí kotle do 5 tříd v závislosti na emisích znečišťujících látek (NOx a CO)
vypouštěných do ovzduší. Kotle IMMERGAS jsou zařazené do 5. nejvyšší třídy, a to jako kotle
vysoce ohleduplné k životnímu prostředí.

Záruční podmínky

Co znamená pětiletá záruka na plynové kotle?
Naše kotle jsou při vhodných provozních podmínkách a pravidelné údržbě dlouhodobě
spolehlivé a bezporuchové při vytápění i dodávce teplé užitkové vody. Jako známku důvěry
ke kvalitě našich výrobků proto poskytujeme pětiletou záruku na všechny plynové
kondenzační i klasické kotle IMMERGAS při splnění záručních podmínek.

Jak je možné získat pětiletou záruku? Musím splnit nějaké podmínky?
Po té, co Vám oprávněný servisní technik uvede kotel do provozu, je povinný do 30 dnů
doručit na naši adresu kompletně vyplněný protokol uvedení do provozu / návratka, která
je v záručním listu. Abyste mohli pětiletou záruku na kondenzační kotle uplatnit, musíte
splnit tyto hlavní podmínky:

1. kotel musí být zakoupen u certifikované firmy, která je uvedena v seznamu certifikovaných
prodejců IMMERGAS
2. kotel musí být instalován a uveden do provoz nejdéle do 6 měsíců od prodeje montážní
firmě či koncovému uživateli, a to výlučně odbornou firmou s oprávněním vydaným firmou
VIPS gas s.r.o..
3. topný systém musí být ošetřen chemickým přípravkem dle doporučení výrobce na
stránkách www.vipsgas.cz/uprava-otopne-vody
4. doručení protokolu uvedení do provozu / návratky do 30 dní na adresu VIPS gas s.r.o., Na
Bělidle 1135, Liberec 6, 460 06.
5. na kotli musí být každý rok provedená servisní prohlídka oprávněným servisním
technikem (důkladně zdokumentovaná v záručním listu a PROTOKOLU O ROČNÍ
PROHLÍDCE/NÁVRATCE, doručené do 30 dnů na naši adresu.
DŮLEŽITÉ! Záruční podmínky, za kterých platí záruka 5 let, jsou více popsané v záručním listu.

Zakoupil jsem kotel IMMERGAS od neautorizovaného prodejce.
Na základě § 1829 odst. 1 občanského zákoníku máte právo do 14 dní odstoupit od kupní
smlouvy za předpokladu, že byl kotel koupen na internetu.

Může se stát, že nárok na pětiletou záruku zanikne?
Ano, pokud nesplníte záruční podmínky.

Jsou zvýhodněné záruky na některé části kotle?
Ano. Na nerezový zásobník IMMERGAS poskytujeme záruku 20 let při splnění záručních
podmínek

VICTRIX Zeus Superior 26 2 ErP

Cena: 59 900,- Kč
Immergas VICTRIX Zeus Superior 26 2 ErP je nástěnný kondenzační kotel s uzavřenou
spalovací komorou o tepelném výkonu 4,7 - 25,8 kW určený k vytápění a ohřevu TUV ve
vestavěném nerezovém zásobníku o objemu 54 litrů.

VICTRIX EXA 28 1 ErP

Cena: 44 300,- Kč
Immergas VICTRIX EXA 28 1 ErP je nástěnný kondenzační kotel s uzavřenou spalovací
komorou o tepelných výkonech 5,5 - 23,7 kW v režimu vytápění a 5,5 - 27,7 kW při ohřevu
TUV. Kotel je určen k vytápění a k průtokovému ohřevu TUV. Dokonale vyvážené spalování
značnou měrou přispívá k nízkému obsahu NOx a CO ve spalinách. Kotel VICTRIX EXA 28 1
ErP je vybaven energeticky úsporným čerpadlem. Po dopojení venkovní sondy (3.014083,
volitelné příslušenství) je ekvitermní regulace v základní výbavě kolte.

VICTRIX EXA 24 X 1 ErP

Cena: 45 000,- Kč
Immergas VICTRIX EXA 24 X 1 ErP je nástěnný kondenzační kotel s uzavřenou spalovací
komorou o tepelném výkonu 5,5 - 23,7 kW určený k vytápění s možností ohřevu TUV v
nepřímotopném stacionárním zásobníku.

VICTRIX TERA 24 PLUS

Cena na dotaz

Immergas VICTRIX TERA 24 PLUS je nástěnný kondenzační kotel s uzavřenou spalovací
komorou o tepelných výkonech 4,3 - 24,1 kW v režimu vytápění a 4,3 - 28,3 kW při ohřevu
TUV, pokud je instalován nepřímotopný zásobník TUV. Kotel je určen k vytápění s možností
ohřevu TUV v nepřímotopném zásobníku.
Kotel VICTRIX TERA 24 PLUS je vybaven modulovaným, energeticky úsporným čerpadlem. Po
dopojení venkovní sondy (3.014083, volitelné příslušenství) je ekvitermní regulace v základní

výbavě kolte. Nová elektronická výbava dovoluje připojit řídicí jednotku CAR V2, která
umožňuje monitorování kotle, dálkové ovládání a regulaci v závislosti na aktuálních
klimatických podmínkách. Dále elektronika kotle umožňuje připojení zónových jednotek
DIM ErP.

