
NEVÁHEJTE
a získejte 6000 Kè.
Máte starý, nevyhovující kotel na pevná paliva? 

Chcete topit Bílinským uhlím ještì levnìji?

za úèelem snížení zneèiš�ování ovzduší v ÈR!
Severoèeské doly a.s. podporuj? v?mìnu kotlù na uhlí

Neèekejte, vymìòte své staré zdroje vytápní za nové 
již dnes a získejte zpìt významnou èást poøizovacích 
nákladù za palivo. Získejte 6000 Kè.

Informace v pøípadì 
dotazù získáte na 
tel.: 702 177 457 

(pracovní dny 7–14hod),

na e-mailu: kotle@sdas.cz
na webu:

www.sd-bilinskeuhli.cz

1. Zakupte si nový kotel na pevná paliva 3., 4. anebo 
5.emisní tøídy s pøedepsaným palivem hnìdé uhlí.

2. U jednoho z námi provìøených uhelných skladù 
proveïte jednorázový nákup min. 3 tun (tj. 30q) paliva 
zprodukce SD – kostka, oøech 1, oøech 2.

3. Vyplòte žádost o Finanèní podporu SD ( ke stažení 
na www.sd-bilinskeuhli.cz ), pøiložte èitelné kopie 
daòových dokladù o nákupu kotle (mùže být nahrazena 
kopií potvrzeného záruèního listu) a nákupu paliva, 
doplòte fotografií svého nového kotle napojeného na 
otopnou soustavu a vše odešlete doporuèenì na:

Severoeské doly a.s.
Odbor podpory obchodu

5. kvtna 213
418 29 Bílina

Všechny dùležité informace
naleznete na www.sd-bilinskeuhli.cz

Co pro to udìlat? Nic složitého.

Po kontrole správnosti dodaných dokladù 
Vám bude nejpozdìji do 60-ti kalendáních 
dnù vrácená èástka za nákup bílinského 
uhlí ve výši 3000Kè.  Další jednorázový 
nákup paliva zprodukce SD v objemu 
min. 3 tuny proveïte vnásledujícím 
kalendáøním roce, pøipojte kopii úètenky 
za palivo, odešlete spolu svyplnìnou 
žádostí na výše uvedenou adresu 
a získejte zpìt další 3000 Kè.

Získejte 6000 Kè zpìt.

Máte další 
dotazy?

•  Od  1.1.2018 platí v ÈR zákaz prodejù kotlù 3. emisní tøídy (zbývá možnost 
legálnì zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 4.a 5. emisní tøídy). 

•  Od  1.1.2020 platí v ÈR zákaz prodeje kotlù 4. a 5. emisní tøídy (zbývá možnost 
legálnì zakoupit a uvést do provozu pouze kotle certifikované na Ekodesign).

•  Od  1.9.2022 platí v ÈR zákaz používání kotlù 1. a 2. emisní tøídy (bez ohledu 
na to, kdy byly poøízeny), domácnosti budou mít povinnost prokázat, že jejich 
kotel splòuje podmínky minimálnì 3. emisní tøídy podle ÈSN EN 303-5. 
V opaèném pøípadì hrozí vysoké pokuty až 50.000 Kè.

Souèasnì od 1.1.2017 platí povinnost pøedložit na základì požadavku 
obecního úøadu revizi kotle vèetnì jeho oznaèení emisní tøídy. 

Zdroj:  ht tp://vyta peni.tzb-info.cz/vytapime-tuhymi-palivy/12909-co-musi-splnit-novy-kotel-na-
tuha-paliva-po-roce-2020

Proè je nyní vhodná doba?

s nákupem
nového kotle

nebo pøímo u Vašeho prodejce 

EKOLOGIE

Ochrana životního 
prostøedí je jednou 
z hlavních priorit 
spoleènosti Severoèeské 
doly a.s. Technologie 
moderních kotlù na 
hnìdé uhlí pøi spalování 
kvalitního Bílinského 
nízkosirnatého uhlí splòuje 
pøísné emisní (ekologické) 
limity stanovené právními 
pøedpisy. Dùvodem 
je nízká popelnatost 
Bílinského nízkosirnatého 
uhlí.

HNÌDÉ UHLÍ JE A BUDE NEJLEVNÌJŠÍM 

EKOLOGICKY VHODNÝM PALIVEM

DOMÁCNOST

Snìhulák doporuèuje:

„Neèekejte a vymìòte své staré zdroje vytápìní za nové již dnes a získejte významnou

èást poøizovacích nákladù za palivo. Získejte 6000,- Kè!”

Náklady na vytápìní 
domu hnìdým uhlím 
jsou nejnižší. Uhlí je 
a bude vždy nejlevnìjší 
a také nejspolehlivìjší 
palivo pro vytápní, 
protože zásobu máte 
u sebe doma. Efektivním 
spalováním Bílinského 
nízkosirnatého uhlí 
v moderním kotli emisní 
tøídy 3, 4, a 5 dosáhnete 
vysoké úèinnosti pøi 
vytápìní Vašeho domu.

UHELNÝ SKLAD

V rámci zkvalitnìní 
prodeje Bílinského 
nízkosirnatého uhlí 
jsme pro Vás vytvoøili 
tzv.kategorizaci uhelných 
skladù. Provìøení 
a spolehliví prodejci 
Bílinského nízkosirnatého 
uhlí jsou ocenìni zlatou, 
pøíp. støíbrnou a bílou 
známkou kvality. Sledujte 
mapu uhelných sklad na 
www.sd-bilinskeuhli.cz.
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