Priklopite se na zemeljski plin in prihranite.

ZEMELJSKI PLIN
VAS ČAKA PRED VRATI
2021

PREDNOSTI ZEMELJSKEGA PLINA
• Priklop je hiter in enostaven.
• Je enostaven za uporabo.
• Odlični izkoristki energenta.
• Prinaša finančne prihranke.

ZEMELJSKI PLIN
VAS ČAKA PRED VRATI.
Spoznajte njegove prednosti,
priklopite se in prihranite.
Pridružite se uporabnikom zemeljskega
plina in izkoristite vse njegove prednosti. Posodobite svoj ogrevalni sistem in
prihranite. S tem boste začeli ustvarjati
dolgoročne prihranke in z uporabo zemeljskega plina poplačali investicijo v čistejši
in enostavnejši ogrevalni sistem.
Ponujamo vam vso podporo in pomoč, od
priklopa do uporabe zemeljskega plina.

• Potreben manjši prostor pri vgradnji plinskega kotla.
• Prilagodljivost pri plačevanju porabe energenta.
• Je čist energent in ne onesnažuje okolja.

ZEMELJSKI PLIN je fosilno gorivo z najmanjšim ogljičnim
odtisom. V primeru menjave kotla na olje s kotlom z visokim
izkoristkom na zemeljski plin, se CO2 emisije znižajo za kar
50 %. Pri uporabi zemeljskega plina nastaja zanemarljiva
količina prašnih delcev ter bistveno manj emisij (NOx,
SO2 ipd.) kot pri kurilnem olju, bencinskem in dizelskem
gorivu, naftnem plinu in lesni biomasi. Poleg tega prenos
in distribucija zemeljskega plina potekata nevidno in neslišno po plinovodnih ceveh. Le-te so skrite pod zemeljsko
površino in zato ne obremenjujejo naravnega okolja.1)
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Vir: GIZ DZP, www.zemeljski-plin.si
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Ustvarjamo čisto prihodnost.
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ZEMELJSKI PLIN SE SPLAČA IN POPLAČA
Študija, ki so jo opravili na Fakulteti za strojništvo Univerze
v Ljubljani, kaže, da lastniki številnih stanovanjskih hiš za
ogrevanje prostorov še vedno uporabljajo starejše tipe kotlov
na olje (kurilno olje, ELKO). Zaradi visoke cene olja in nizke
učinkovitosti starih kotlov lahko z investicijo v sodobni ogrevalni sistem prihranijo.
Prihranek lahko znaša kar do 11.000 € v 10-ih letih
delovanja novega ogrevalnega sistema - velja v primeru
stavbe E, velikosti 180 m². V primeru bolj potratnih stavb, so
prihranki še višji.

ZAKAJ JE KONDENZACIJSKI KOTEL NA
ZEMELJSKI PLIN NAJBOLJŠA IZBIRA?
• Najnižja investicija (investicija v katerikoli drug ogrevalni
sistem je bistveno višja).
• Najkrajša doba vračanja.
• Zemeljski plin je cenejši od kurilnega olja, lesne biomase
ali elektrike.
• Kondenzacijski plinski kotli so visoko učinkoviti.
• Plinski kondenzacijski kotel zagotavlja zadostno toploto
tudi pri najnižjih zunanjih temperaturah.
• Kondenzacijski kotel na zemeljski plin vam prinaša
največ prihrankov.

Vir: GIZ DZP, www.zemeljski-plin.si
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AKCIJSKA PONUDBA
PLINARNE MARIBOR ZA ENOSTAVNI
PREHOD NA ZEMELJSKI PLIN
V 4-IH KORAKIH
DO ZEMELJSKEGA PLINA IN PRIHRANKOV

AKCIJSKA PONUDBA ZA ENOSTAVNI
PREHOD NA OGREVALNI SISTEM Z
ZEMELJSKIM PLINOM, VKLJUČUJE:
• Brezplačni ogled objekta z izdelavo celovite
rešitve energetske sanacije ogrevalnega sistema.
• Priključitev na omrežje zemeljskega plina z
izgradnjo plinskega priključka.
• Izvedbo notranje plinske instalacije.

Priključitev na omrežje zemeljskega
plina z izvedbo plinskega priključka.

• Montažo izbrane ogrevalne opreme.
• Pripravo in sklepanje potrebnih pogodb na enem
mestu.
• Zaplinjanje instalacije in zagon ogrevalnih naprav.

Izvedba notranje plinske instalacije
in montaža ogrevalne opreme.

• Garancijo na izvedeno storitev in opremo.

Zaplinjanje instalacije in
zagon ogrevalne opreme.

POGOJI ZA PRISTOP K AKCIJSKI PONUDBI

Uporaba zemeljskega plina za ogrevanje
in pripravo tople sanitarne vode.

• Objekt mora biti eno ali dvostanovanjska hiša, ki ima
možnost priključitve na plinovodno omrežje in nanj še ni
priključena ali ima priključek do parcelne meje oziroma do
objekta že izgrajen in zemeljskega plina še ne uporablja.
• Lastnik objekta je fizična oseba.
• Objekt se mora nahajati na geografskih območjih
Mestne občine Maribor, občin Ruše, Šentilj, Hoče-Slivnica,
Miklavž na Dravskem polju in Rače-Fram, kjer Plinarna
Maribor d. o. o. izvaja dejavnost operaterja distribucijskega
sistema zemeljskega plina.

 linarna Maribor d. o. o.
P
Plinarniška ulica 9
2000 Maribor
02 22 843 43
paketi@plinarna-maribor.si
www.plinarna-maribor.si

• Ponudba velja v primeru sklenitve izvajalske
pogodbe do 31. 12. 2021, s pričetkom uporabe
zemeljskega plina najkasneje do 1. 9. 2022.

Akcijska ponudba velja do 31. 12. 2021
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IZJEMNE UGODNOSTI IN PREDNOSTI
AKCIJSKE PONUDBE

PAKETI OGREVALNE OPREME
ZA VAŠ DOM

• Brezplačni ogled objekta in strokovno svetovanje.
• Celovita energetska rešitev
(ogled – ponudba – izvedba – uporaba).
• Akcijske cene paketne ogrevalne opreme +
dodatna subvencija Plinarne Maribor.
• Ugodno financiranje celotne energetske rešitve;
- možnost plačila v obrokih (1 + 3)
- možnost pridobitve kredita banke Sparkasse za
vrednost celotne energetske rešitve - brezobrestni
kredit z odplačilno dobo do 24 mesecev več informacij na str. 16 in 17.

Izberite svoj paket ogrevalne opreme
in prihranite pri stroških ogrevanja

PAKET OGREVANJE

PAKET OGREVANJE
• Možnost pridobitve subvencije Eko sklada preveriti na www.ekosklad.si
- Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 %
priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 €
na vgrajen plinski kondenzacijski kotel.

+

PAKET COMFORT

• Prihranki pri stroških ogrevanja.
• Zagotovljen servis vgrajene opreme pooblaščen serviser.
• Z novo ogrevalno opremo zmanjšanje izpustov prašnih delcev in CO2.
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Akcijska ponudba velja do 31. 12. 2021

PAKET OGREVANJE je namenjen gospodinjstvom, ki nameravajo oziroma že uporabljajo plinsko peč samo za ogrevanje.
Primeren je tako za nove kot tudi starejše objekte ter za različne temperaturne režime. Za namestitev ne potrebujemo
posebnega prostora. Zaradi nizkih investicijskih stroškov in
visokega izkoristka peči, predstavlja izjemno ugodno rešitev
energetske oskrbe doma.

PAKET OGREVANJE

PAKET OGREVANJE:
y PLINSKA PEČ za OGREVANJE
VAILLANT ecoTEC VU 25CS/1-5
y termični ventil
y termostat sensoCOMFORT VRC 720
y tlačni preizkus plinske instalacije
y 2 m dimnika DN 80

PRIHRANEK
STROŠKOV
OGREVANJA

y začetni dimniški nastavek
y montaža peči

15%

y zagon peči

DO

Dodatna ponudba po ceniku:
Nadgradnja dimniške napeljave z montažo in povezava sistemov
(ogrevanje, sanitarna voda, plin).
PAKET OGREVANJE
REDNA CENA

2.859,05 €

AKCIJSKA CENA - OBROKI 1 + 3
Velja le v primeru (vsaj 1 letnega) pogodbenega sodelovanja s
Plinarno Maribor.

2.365,10€

AKCIJSKA CENA - GOTOVINA
Velja le v primeru (vsaj 1 letnega) pogodbenega sodelovanja s
Plinarno Maribor. Plačilo 50 % vrednosti ob podpisu izvajalske
pogodbe, 50 % po izvedbi del.

2.296,22 €

AKCIJSKA CENA - KREDIT
Velja le v primeru (vsaj 1 letnega) pogodbenega sodelovanja s
Plinarno Maribor. Več o financiranju s kreditom na str. 16 in 17

2.296,22 €

Plinska kondenzacijska peč
VAILLANT ecoTEC plus VU 25CS/1-5:

AKCIJSKA CENA - SUBVENCIJA PLINARNE MARIBOR
Velja le v primeru sklenitve pogodbe o dobavi zemeljskega plina s
Plinarno Maribor za obdobje 3 let.

2.181,40 €

y moč za ogrevanje: 2,5 - 24,7 kW
y visoka stopnja izkoristka (110 %)
y 2 leti splošne garancije z možnostjo podaljšanja na 5 let

ENERGIJSKI
RAZRED

Vse cene vključujejo DDV. Akcijska cena paketa velja do 31. 12. 2021. Cene ne vključujejo
stroška izvedbe plinskega priključka, notranje plinske instalacije in dodatnih del ovrednoti se na podlagi ogleda objekta. Prihranek stroškov ogrevanja je informativen,
dejanski prihranek je odvisen od obstoječega objekta in ogrevalnega sistema. Slika je
simbolična.
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PAKET OGREVANJE

PAKET OGREVANJE + je najbolj priljubljen plinski paket.
Vsebuje kondenzacijsko plinsko peč z vgrajenim pretočnim
bojlerjem za pripravo tople sanitarne vode. Zahvaljujoč
funkciji “Aqua Power Plus” omogoča, da naprava pri pripravi sanitarne vode deluje z 21 % višjo močjo kot pri ogrevanju.
Peč lahko vgradimo v katerem koli prostoru, ki ima možnost
priključitve odvoda dimnih plinov.

+

PAKET OGREVANJE +
y PLINSKA PEČ za OGREVANJE +
PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE
VAILLANT ecoTEC plus VUW 25/26CS/1-5
z vgrajenim PRETOČNIM BOJLERJEM
y termični ventil

PRIHRANEK
STROŠKOV
OGREVANJA

y termostat sensoCOMFORT VRC 720
y tlačni preizkus plinske instalacije

15%

DO

y 2 m dimnika DN 80
y začetni dimniški nastavek
y montaža peči
y zagon peči

Dodatna ponudba po ceniku:
Nadgradnja dimniške napeljave z montažo in povezava sistemov
(ogrevanje, sanitarna voda, plin).
PAKET OGREVANJE +
REDNA CENA

3.086,81 €

AKCIJSKA CENA - OBROKI 1 + 3
Velja le v primeru (vsaj 1 letnega) pogodbenega sodelovanja s
Plinarno Maribor.

2.541,05 €

AKCIJSKA CENA - GOTOVINA
Velja le v primeru (vsaj 1 letnega) pogodbenega sodelovanja s
Plinarno Maribor. Plačilo 50 % vrednosti ob podpisu izvajalske
pogodbe, 50 % po izvedbi del.

2.467,04 €

AKCIJSKA CENA - KREDIT
Velja le v primeru (vsaj 1 letnega) pogodbenega sodelovanja s
Plinarno Maribor. Več o financiranju s kreditom na str. 16 in 17

2.467,04 €

AKCIJSKA CENA - SUBVENCIJA PLINARNE MARIBOR
Velja le v primeru sklenitve pogodbe o dobavi zemeljskega plina
s Plinarno Maribor za obdobje 3 let.

2.343,68 €

Vse cene vključujejo DDV. Akcijska cena paketa velja do 31. 12. 2021. Cene ne vključujejo
stroška izvedbe plinskega priključka, notranje plinske instalacije in dodatnih del ovrednoti se na podlagi ogleda objekta. Prihranek stroškov ogrevanja je informativen,
dejanski prihranek je odvisen od obstoječega objekta in ogrevalnega sistema. Slika je
simbolična.
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ENERGIJSKI
RAZRED
Plinska kondenzacijska peč
VAILLANT ecoTEC VUW 25/26CS/1-5
z vgrajenim pretočnim bojlerjem:
y
y
y
y

moč za ogrevanje: 2,5 - 24,7 kW
moč za ogrevanje tople sanitarne vode: 26,5 kW
visoka stopnja izkoristka (110 %)
2 leti splošne garancije z možnostjo podaljšanja na 5 let
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PAKET COMFORT je priporočen paket za večstanovanjsko družinsko hišo oziroma družine z večjo potrebo po
topli sanitarni vodi. Paket vključuje zunanji bojler, ki zagotavlja zadostne količine sanitarne vode na več odjemnih
mestih (pipah) hkrati. Uporaben je tudi v primerih, kadar
je vir ogrevanja sanitarne vode (peč) precej oddaljen od
porabnikov (pip).

PAKET COMFORT

PAKET COMFORT
y PLINSKA PEČ za OGREVANJE +
PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE
VAILLANT ecoTEC VU 25CS/1-5
z ločenim ZUNANJIM BOJLERJEM uniSTOR VIH Q 75 B
y termični ventil

PRIHRANEK
STROŠKOV
OGREVANJA

y termostat sensoCOMFORT VRC 720
y tlačni preizkus plinske instalacije

15%

y 2 m dimnika DN 80

DO

y začetni dimniški nastavek
y montaža peči
y zagon peči

Dodatna ponudba po ceniku:
Nadgradnja dimniške napeljave z montažo in povezava sistemov
(ogrevanje, sanitarna voda, plin).
PAKET COMFORT
REDNA CENA

3.593,57 €

AKCIJSKA CENA - OBROKI 1 + 3
Velja le v primeru (vsaj 1 letnega) pogodbenega sodelovanja s
Plinarno Maribor.

2.936,75 €

AKCIJSKA CENA - GOTOVINA
Velja le v primeru (vsaj 1 letnega) pogodbenega sodelovanja s
Plinarno Maribor. Plačilo 50 % vrednosti ob podpisu izvajalske
pogodbe, 50 % po izvedbi del.

2.851,22 €

AKCIJSKA CENA - KREDIT
Velja le v primeru (vsaj 1 letnega) pogodbenega sodelovanja s
Plinarno Maribor. Več o financiranju s kreditom na str. 16 in 17

2.851,22 €

AKCIJSKA CENA - SUBVENCIJA PLINARNE MARIBOR
Velja le v primeru sklenitve pogodbe o dobavi zemeljskega plina s
Plinarno Maribor za obdobje 3 let.

2.708,65 €

Vse cene vključujejo DDV. Akcijska cena paketa velja do 31. 12. 2021. Cene ne vključujejo
stroška izvedbe plinskega priključka, notranje plinske instalacije in dodatnih del ovrednoti se na podlagi ogleda objekta. Prihranek stroškov ogrevanja je informativen,
dejanski prihranek je odvisen od obstoječega objekta in ogrevalnega sistema. Slika je
simbolična.
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ENERGIJSKI
RAZRED
Plinska kondenzacijska peč
VAILLANT ecoTEC VU 25CS/1-5
z ločenim zunanjim bojlerjem uniSTOR VIH Q 75 B:
y
y
y
y

moč za ogrevanje: 2,5 - 24,7 kW
za pripravo tople sanitarne vode
visoka stopnja izkoristka (110 %)
2 leti splošne garancije z možnostjo podaljšanja na 5 let
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UGODNO FINANCIRANJE CELOTNE
ENERGETSKE REŠITVE Z BANKO
SPARKASSE
Izvedba celotne energetske rešitve – hišnega priključka, zunanje in notranje plinske instalacije ter montaže ogrevalne
opreme s posebnim kreditom do vrednosti 5.000 € vse do
31. 12. 2021.

Informativni izračun kredita
Ponudba in informativni izračun kredita sta informativne narave in sta
izdelana na podlagi pogojev, ki veljajo na dan 26. 3. 2019. Obenem si
banka Sparkasse pridržuje pravico do sprememb pogojev kreditiranja.
Znesek kredita

2.000 €

2.000 €

3.000 €

4.000 €

Odplačilna doba

12

24

36

60

y minimalna vrednost kredita: 1.000 €

Nespremenljiva
obrestna mera

0,00 %

0,00 %

1,25 %

2,50 %

y odplačilna doba: od 6 do 60 mesecev

Mesečna obveznost

166,67 €

83,33 €

84,95 €

70,99 €

y subvencionirana obrestna mera* z odplačilno dobo
od 6 do 24 mesecev: 0,00 %

Stroški odobritve

50,00 €

50,00 €

50,00 €

60,00 €

Zavarovalna premija
ali stroški odplačevanja

/

/

/

/

y subvencionirana obrestna mera* z odplačilno dobo
od 25 do 36 mesecev: 1,25 %
y subvencionirana obrestna mera* z odplačilno dobo
od 37 do 48 mesecev: 2,25 %

Skupni stroški kredita

50,00 €

50,00 €

108,85 €

321,13 €

Efektivna obrestna mera

4,627 %

2,421 %

2,360 %

3,147 %

y subvencionirana obrestna mera* z odplačilno dobo
od 49 do 60 mesecev: 2,50 %

Skupni znesek, ki ga plača
kreditojemalec

2.050,00 €

2.050,00 €

3.108,85 €

4.321,13 €

* Subvencionirana obrestna mera velja le v primeru pogodbenega
sodelovanja s Plinarno Maribor za obdobje 3 let.

Izračun je informativne narave in za banko ni zavezujoč. Podrobnejše
informacije in natančen izračun lahko dobite v poslovalnicah Sparkasse.

Hitro in preprosto do kredita. Kaj storiti?
S ponudbo oziroma predračunom energetske rešitve Istrabenz
plinov, se oglasite v poslovalnicah banke Sparkasse.
S seboj prinesite:
y svoj osebni dokument (osebna izkaznica, potni list);
y v kolikor niste komitent banke Sparkasse: vlogo za
kredit, zadnje 3 plačilne liste in zadnje 3 izpiske o prilivih
in odlivih na transakcijski račun.
Vse obrazce lahko natisnete preko spletne strani
www.sparkasse.si
Podrobnejše informacije na 01 583 66 66.

16

17

IZBERITE SVOJ PAKET
OGREVALNE OPREME
IN PRIHRANITE PRI
STROŠKIH OGREVANJA

PAKET OGREVANJE

PAKET OGREVANJE

+

PAKET COMFORT

Akcijska ponudba velja do 31. 12. 2021
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CELOVITE ENERGETSKE REŠITVE
PLINARNE MARIBOR

Prodaja in dobava zemeljskega plina
Distribucija zemeljskega plina
Utekočinjen naftni plin v plinohramih in
avtoplin
Utekočinjen naftni plin v jeklenkah;
lastna blagovna znamka Plindom
Tehnični plini v jeklenkah, snopih, mobilnih in
stabilnih tlačnih posodah in “on-site” sistemi
Celovite energetske rešitve in storitve

Plinarna Maribor d. o. o.
Plinarniška ulica 9
2000 Maribor, Slovenija
+386 2 22 843 00
info@plinarna-maribor.si
www.plinarna-maribor.si

