
Veľká modernizačná kampaň SPP a Viessmann.

Platí od 1. septembra 2011 do 31. marca 2012

Bezpečne Spoľahlivo Efektívne
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Vymeňte starý kotol za nový
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V spolupráci s SPP sme na obdobie 

od 1. septembra 2011 do 31. marca 

2012*,  pripravili mimoriadnu akciu zame-

ranú na obnovu a mo der nizáciu plynových 

 zdrojov tepla v rodinných domoch. Táto 

prináša 15 atraktívnych zostáv plynových 

kondenzačných kotlov za mimoriadne 

atraktívnych podmienok:      

n  Na v kampani uvedené akciové zostavy 

platí predĺžená záruka 5 rokov.

n  Na už beztak zvýhodnené zostavy 

plynových kondenzačných kotlov 

bude v termíne trvania akcie priznaná 

partnerom Viessmann dodatočná mimo-

riadna zľava vo výške 10 %.

n  Možnosť využitia celoslovenskej siete 

Viessmann kompetenčných centier 

a partnerov zapojených v akcii Bezpeč-

ne Spoľahlivo Efektívne. Kontaktné  údaje 

na www.viessmann.sk a www.spp.sk.

n  Možnosť využiť celoslovenskú sieť 

 certifikovaných servisných technikov 

Viessmann. Kontaktné údaje na 

www.viessmann.sk a www.spp.sk.

n  Možnosť využitia 24 hodinového 

servisného call centra.

n  Možnosť využitia finančných služieb 

Viessmann – lízing vykurovacej 

techniky do 24 hodín resp. SPP – 

plynoúver.

Možnosť využiť túto mimoriadnu akciu majú 

všetci zákazníci SPP po predložení kupónu*, 

ktorý môžu získať cez web www.spp.sk 

alebo prostredníctvom Zákazníckej linky 

SPP alebo Zákazníckych centier SPP.

SPP v spolupráci s EkoFondom pripravili 

súťaž o EkoVýhru pre koncových zákazní-

kov. Tí majú šancu vyhrať 20% z obsta-

rávacej ceny kotla až do výšky 300 €.

Súťaž bude trvať viac ako rok (od 1. 9. 

2011 do 30. 9. 2012) a do súťaže sa môžu 

zapojiť zákazníci SPP, ak:

n  si v termíne od 1. 9. 2011 do 30. 9. 

2012 kúpia a nainštalujú nový konden-

začný kotol Vitodens alebo Vitocrossal 

na zemný plyn s výkonom do 30 kW 

vrátane,

n  kedykoľvek počas trvania súťaže 

vyplnia a odošlú prihlášku (poštou alebo 

elektronicky),

n  majú ročnú spotrebu zemného plynu 

minimálne 1 500 m3.

Žrebovanie 1 900 výhercov prebehne 

16. 10. 2012. Viac informácií o súťaži nájde-

te na www.spp.sk a www.ekofond.sk.

Všetky ceny uvedené v tomto prospekte sú vrátane zákonnej DPH 20 %.

*V období od 1. septembra do 11. novembra 2011 platí akcia len pre zákazníkov SPP

Vymeňte starý 

kotol za nový

Zapojte sa do súťaže SPP 

a EkoFondu – EkoVýhra



Vitodens 100-W



4/5

Nástenný plynový kondenzačný kotol Vitodens 100-W predstavuje 

cenovo atraktívnu ponuku. Napriek tomu nezľavuje z technických 

a kvalitatívnych nárokov firmy Viessmann a tak aj v ňom nájdete 

míľniky vykurovacej techniky Viessmann teplovýmennú plochu 

Inox-Radial a cylindrický horák MatriX z ušľachtilej nehrdzavejúcej 

ocele. Teraz za mimroiadne atraktívnych podmienok: 

n Zostava 1: Vitodens 100-W, 9 až 26 kW (obj. č. WB1B362), 

vrátane: prietokového ohrevu pitnej vody (kombinovaný kotol); 

izbového  termostatu Vitotrol 100 typ UTDB; snímača  vonkajšej 

teploty pre ekvitermickú prevádzku.

n Zostava 2: Vitodens 100-W, 9 až 26 kW (obj. č. WB1B363), 

vrátane: zásobníkového ohrievača Vitocell 100-W, objem 

120 litrov; prepojovacej sady kotol-zásobník; izbového termostatu 

Vitotrol 100 typ UTDB; snímača vonkajšej teploty pre ekviter-

mickú prevádzku.

n Zostava 3: Vitodens 100-W, 9 až 26 kW (obj. č. WB1B364), 

vrátane: bivalentného zásobníkového ohrievača Vitocell 100-W, 

objem 300 litrov; prepojovacej sady kotol-zásobník, bez rúrok; 

izbového termostatu Vitotrol 100 typ UTDB; snímača  vonkajšej 

teploty pre ekvitermickú prevádzku.

1 734,00

 

 

2 418,00

3 244,80

Popis Jedn. cena €

n  Zostava 1  -173,40 €  1 560,60 €
n Zostava 2  -241,80 €  2 176,20 €
n Zostava 3  -324,48 €  2 920,32 €

Počas trvania akcie:



Vitodens 200-W
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Nástenný plynový kondenzačný kotol Vitodens 200-W sa vyznačuje 

príkladným pomerom cena/výkon.  Teplovýmenná plocha Inox-

-Radial a cylindrický horák MatriX z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele 

zaručujú  tomuto kotlu dlhú životnosť a spoľahlivú prevádzku. 

Regulácia spaľovania Lambda Pro Control zaisťuje  maximálne 

efektívne využitie paliva za všetkých  prevádzkových podmienok. 

Teraz za mimoriadne atraktívnych podmienok:

n Zostava 4: Vitodens 200-W, 4,8 až 19,0 kW 

(obj. č. WB2CC02), vrátane: ekvitermickej regulácie Vitotronic 

200; montážnej pomôcky; zásobníkového ohrievača Vitocell 100-W, 

objem 120 litrov; prepojovacej sady kotol-zásobník; diaľkového 

 ovládania Vitotrol 300A.

n Zostava 5: Vitodens 200-W, 6,5 až 26,0 kW 

(obj. č. WB2CC03), vrátane: ekvitermickej regulácie Vitotronic 

200; montážnej pomôcky; zásobníkového ohrievača Vitocell 100-W, 

objem 120 litrov; prepojovacej sady kotol-zásobník; diaľkového 

 ovládania Vitotrol 300A.

n Zostava 6: Vitodens 200-W, 19,0 kW (obj. č. WB2CC04), 

vrátane: ekvitermickej regulácie Vitotronic 200; montážnej 

pomôcky; bivalentného zásobníka Vitocell 100-W, objem 300 litrov; 

 prepojovacej sady kotol-zásobník, bez rúrok; diaľkového ovládania 

Vitotrol 300A.

n Zostava 7: Vitodens 200-W, 26,0 kW (obj. č. WB2CC05), 

vrátane: ekvitermickej regulácie Vitotronic 200; montážnej 

pomôcky; bivalentného zásobníka Vitocell 100-W, objem 300 litrov; 

 prepojovacej sady kotol-zásobník, bez rúrok; diaľkového ovládania 

Vitotrol 300A.

  3 370,80

 

 

3 471,60

3 914,40

4 016,40

Popis Jedn. cena €

n  Zostava 4  -337,08 €  3 033,72 €
n Zostava 5  -347,16 € 3 124,44 €
n Zostava 6  -391,44 €  3 522,96 €
n Zostava 7  -401,64 €  3 614,76 €

Počas trvania akcie:



Vitodens 222-W
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Nástenný plynový kondenzačný kotol Vitodens 222-W prináša maximálne 

komfortné zásobovanie teplom a teplou vodou. Konštrukčné prvky spaľova-

cej techniky využíva z kotla Vitodens 200-W a tak aj tu nájdeme teplovýmen-

nú plochu Inox-Radial, cylindrický horák MatriX a reguláciu spaľovania 

Lambda Pro Control. Naviac je v tomto kotle integrovaný nabíjací zásobníko-

vý ohrievač z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele o objeme 46 litrov, ktorý vďaka 

svojej konštrukcii prináša komfort zásobovania teplou vodou zrovnateľný 

s klasickým zásobníkom o objeme až 150 litrov. A to všetko pri kompaktných 

rozmeroch, ktoré umožnia nainštalovať kotol do výklenku aleb o pri stiesne-

ných priestorových pomeroch. Teraz za mimoriadne atraktívnych podmienok:

n Zostava 8: Vitodens 222-W, 6,5 až 26,0 kW (obj. č. 

WS2B138), vrátane: regulácie Vitotronic 200 pre ekvitermickú 

prevádzku; integrovaného nerezového zásobníka, objem 46 litrov; 

montážnej pomôcky; diaľkového  ovládania Vitotrol 300-A.

3 345,60

Popis Jedn. cena €

n  Zostava 8  -334,56 €  3 011,04 €

Počas trvania akcie:



Vitodens 222-F/242-F
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Kompaktné vykurovacie centrály sú trendom. A to najmä vďaka 

tomu, že prinášajú atraktívny dizajn, za ktorý už nie je potrebné 

skrývať, ale je možné ho aj ukázať. Taká je aj rada kompaktných 

vykurovacích  cetrál Vitodens 222-F a 242-F. Tie využívajú osvedče-

nú spaľovaciu techniku: Teplovýmennú plochu Inox- Radial, cylin-

drický horák MatriX alebo reguláciu spaľovania Lambda Pro Control. 

K tomu pridávajú v centrálach Vitodens 222-F 100 litrový nabíjací 

zásobník pre maximálny komfort zásobovania teplou vodou. Naviac 

u Vitodensu 242-F je objem zásobníka 170 litrov s integrovanou 

solárnou funkciou. Takto je pripravený na ďalšie zníženie nákladov 

na vykurovanie využitím slnečnej energie na ohrev pitnej vody. 

Teraz za mimo riadne atraktívnych podmienok:

n Zostava 9: Vitodens 222-F, 4,8 až 19,0 kW 

(obj. č. FS2B072), vrátane: regulácie Vitotronic 200 pre 

ekvitermickú prevádzku; integrovaného zásobníka, objem 

100 litrov; pripájacej sady; diaľkového ovládania Vitotrol 300A.

n Zostava 10: Vitodens 222-F, 6,5 až 26,0 kW 

(obj. č. FS2B073), vrátane: regulácie Vitotronic 200 pre 

ekvitermickú prevádzku; integrovaného zásobníka, objem 

100 litrov; pripájacej sady; diaľkového ovládania Vitotrol 300A.

n Zostava 11: Vitodens 242-F, 4,8 až 19,0 kW 

(obj. č. FB2B032), vrátane: regulácie Vitotronic 200 pre 

ekvitermickú prevádzku; solárnej regulácie; integrovaného 

bivalentného zásobníka, objem 170 litrov; pripájacej sady; 

diaľkového ovládania Vitotrol 300A.

  3 662,40

 

 

3 770,40

4 626,00

Popis Jedn. cena €

n  Zostava 9  -366,24 €  3 296,16 €
n Zostava 10  -377,04 €  3 393,36 €
n Zostava 11  -462,60 €  4 163,40 €

Počas trvania akcie:



Vitodens 300-W
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Nástenný plynový kondenzačný kotol Vitodens 300-W predstavuje 

špičkový produkt v oblasti nástenných kotlov. Samozrejmosťou je 

teplovýmenná plocha Inox-Radial so samočistiacim efektom, sálavý 

horák MatriX alebo regulácia spaľovania Lambda Pro Control pre 

maximálne využitie paliva s minimálnou produkciou emisií. Tam 

však efektívnosť a úspory tohto kotla nekončia. Vďaka novému 

obehovému čerpadlu na jednosmerný prúd s elektronickou regulá-

ciou otáčok  prináša úsporu na spotrebe elektrickej energie 

až 70%. To ocení nielen životné prostredie ale aj Vaša peňaženka. 

Teraz za mimoriadne atraktívnych podmienok:

n Zostava 12: Vitodens 300-W, 3,8 až 19,0 kW 

(obj. č. WB3D354), vrátane: regulácie Vitotronic 200 pre 

ekvitermickú prevádzku; montážnej pomôcky; zásobníkového 

ohrievača Vitocell 100-W, objem 120 litrov; prepojovacej sady 

kotol-zásobník; diaľkového ovládania Vitotrol 300A.

n Zostava 13: Vitodens 300-W, 5,2 až 26,0 kW 

(obj. č. WB3D355), vrátane: regulácie Vitotronic 200 pre 

ekvitermickú prevádzku; montážnej pomôcky; zásobníkového 

ohrievača Vitocell 100-W, objem 120 litrov; prepojovacej sady 

kotol- zásobník; diaľkového ovládania Vitotrol 300A.

  4 086,00

 

 

4 273,20

Popis Jedn. cena €

n  Zostava 12  -408,60 €  3 677,40 €
n Zostava 13  -427,32 €  3 845,88 €

Počas trvania akcie:



Vitodens 333-F
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Kompaktné vykurovacia centrála Vitodens 333-F využíva techniku 

kotlov rady Vitodens 300-W a tak  prináša to najlepšie z vykurovacej 

techniky v tom najatraktívnejšom dizajne. A to nie je všetko. 

Nabíjací zásobník z ušľactilej nehrdzavejúcej ocele spĺňa aj tie 

najprísnejšie kritérie na komfort a hygienu zásobovania teplou 

vodou. Nová regulačná technika Vitotronic s jednodouchou a intu-

itívnou obsluhou umožňuje jednoducho využívať všetky schopnosti 

tohto kompaktného zariadenia. Teraz za mimoriadne atraktívnych 

podmienok:

n Zostava 14: Vitodens 333-F, 3,8 až 19,0 kW 

(obj. č. FS3B051), vrátane: regulácie Vitotronic 200 pre 

ekvitermickú prevádzku;  integrovaného nerezového zásobníka, 

objem 100 litrov; pripájacej sady; diaľkového  ovládania 

Vitotrol 300A.

n Zostava 15: Vitodens 333-F, 5,2 až 26,0 kW 

(obj. č. FS3B052), vrátane: regulácie Vitotronic 200 pre 

ekvitermickú prevádzku; integrovaného nerezového zásobníka, 

objem 100 litrov; pripájacej sady; diaľkového  ovládania 

Vitotrol 300A.

 4 486,80

 

 

4 591,20

Popis Jedn. cena €

n  Zostava 14  -448,68 €  4 038,12 €
n Zostava 15  -459,12 €  4 132,08 €

Počas trvania akcie:
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Viessmann, s.r.o.

Ivanská cesta 30/A

821 04  Bratislava

telefón: (02) 32 23 01 00

telefax: (02) 32 23 01 23

www.viessmann.sk

9449 983-3 SK    08/2011
Právo na zmeny vyhradené

Vaša odborná kúrenárska firma:




