
PO PRAVO REŠITEV V ENERGIJO PLUS

Želite zmanjšati stroške ogrevanja in 
poskrbeti za energetsko neodvisnost?

080 21 15  ·  02 22 00 115  ·  energijaplus.si

Prihranek družine Horvat iz Murske Sobote

Kurilno olje in električna energija.
Povprečni strošek: 3.000 EUR/leto.

Postavitev sončne elektrarne, ki napaja 
delovanje toplotne črpalke.
Strošek električne energije za ogrevanje 
in za ostalo porabljeno električno 
energijo le 220 EUR/leto. 
Povrnitev investicije v 8 letih.

OGREVANJE IN ELEKTRIČNA ENERGIJA DO SEDAJ  (5 članska družina, hiša velikosti 230m2)

Zamenjava kurilnega olja s
toplotno črpalko.
Prihranek: 1.200 EUR/leto.

POT PRIHRANKA V 3. KORAKIH

Skupni prihranek družine Horvat 
bo po odplačilu investicije do 
konca življenjske dobe elektrarne 
(30 let) znašal več kot 58.000 €.

+

1. KORAK 2. KORAK 3. KORAK

V Energiji plus so skupaj s partnerji pripravili 
produkt, ki kupcem omogoča najkakovostnejšo, 
celostno in cenovno najugodnejšo pot do 
individualne energetske samooskrbe. 

Produkt zajema komplet toplotne črpalke in 
sončne elektrarne Sončni plus, ki zagotavlja 
visoke prihranke pri stroških električne energije, 
ogrevanja in hlajenja. Z individualno obravnavo 
in strokovnim svetovanjem vam zasnujejo sistem, 
ki omogoča maksimalne učinke in prihranke. Ob 
tem pa zagotavljajo še brezplačno svetovanje in 
pomoč pri ureditvi dokumentacije ter soglasij in 
brezplačno pomoč pri ureditvi dokumentacije 
za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev 

Z nakupom toplotne črpalke in sončne elektrarne Sončni plus ustvarite 
dvojne prihranke pri električni energiji, ogrevanju in hlajenju.

Eko sklada ter strokovno montažo in zagon 
toplotne črpalke.
S kombinacijo toplotne črpalke in sončne 
elektrarne Sončni plus boste zagotovo ustvarili 
dvojni prihranek. Najprej boste prihranili 
pri stroških ogrevanja, saj velja ogrevanje s 
toplotno črpalko za ekonomsko najbolj učinkovit 
in okoljsko sprejemljiv način ogrevanja, ki je 
v glavnem cenejši od ogrevanja s klasičnimi 
energenti. Nadalje boste prihranili še pri stroških 
električne energije, saj bo sončna elektrarna 
brezplačno zagotovila vso potrebno energijo za 
vaš dom in za delovanje vaše toplotne črpalke. 
Prihrankov boste deležni že od samega začetka 
postavitve toplotne črpalke in sončne elektrarne.

Ne odlašajte in naročite ogled objekta še danes:
energijaplus.si | samooskrba@energijaplus.si | 02 22 00 668 od pon. do pet. med 8.30 in 14.30.
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