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Zákaznícke centrá

Bardejov, Radničné nám. 9
Humenné, Nám. slobody 24
Košice, Hollého 3
Michalovce, Štefánikova 2
Poprad, Nám. sv. Egídia 97/42
Prešov, Levočská 3
Rožňava, Šafárikova 2
Spišská Nová Ves, Zimná 34
Trebišov, M. R. Štefánika 1515

Ponuka ohrievačov EURO

* Potenciálna úspora je orientačná na základe priemernej energetickej spotreby EURO 
ohrievačov a koncovej ceny elektriny vo výške 0,0992 €/kWh.

EURO
81 IN

EURO
121 IN

EURO
151 IN

EURO
201 IN

Objem (l) 80 120 150 200

ORIENTAČNÁ ÚSPORA ELEKTRINY V POROVNANÍ S BEŽNÝM OHRIEVAČOM

Úspora v KWh – ročne 430 650 760 970

POTENCIONÁLNA ÚSPORA NA OHREVE VODY*

Mesiac 3,50 € 5 € 6,50 € 8,50 €

1 rok 42 € 60 € 78 € 102 €

3 roky 126 € 180 € 234 € 306 €

VLASTNOSTI

Doba ohrevu 12 °C - 65 °C (h) 2,5 3,8 4,9 6,5

Tepelné straty (kWh/24 h) 1,1 1,35 1,11 1,5

Izolácia (mm) 32 32 43 43

Priemer 460 460 586 586

Maximálna výška 820 1165 1015 1255

Najmenej 10 cm

Najmenej 45 cm

Ohrievač EURO

Ušetríte 25 % elektriny 
na ohreve vody
Elektrický ohrievač vody



Chcete ušetriť 
na ohreve vody?

Ako si vybrať vhodnú veľkosť 
ohrievača?

Aké výhody má náš 
ohrievač?

Prečo si vybrať ohrievač vody od 
VSE?

S inteligentným ohrievačom vody môžete 
znížiť vaše výdavky na ohrev teplej vody 
až o 25 % v porovnaní s bežným ohrievačom. 
Ohrievač od VSE sa nezanáša vodným 
kameňom a má dlhú životnosť.

Ak si zvolíte príliš veľký objem, zvyšujete náklady na 
prípravu teplej vody. Naopak, pri príliš malom objeme 
riskujete nepríjemný nedostatok teplej vody.

Pri výbere správnej veľkosti vám pomôže nasledujúca 
tabuľka:

Zvoľte si ohrievač vody, ktorý 
sa prispôsobí spotrebe vašej 
domácnosti a zároveň bude šetriť 
vaše peniaze.

Správne odhadnúť potrebnú veľkosť 
ohrievača je veľmi dôležité.

1. Jedinečná ponuka exkluzívne pre zákazníkov 
 innogy  – len s nami môžete získať inteligentný  
 ohrievač vody EURO so suchým keramickým 
 telesom od fi rmy Elíz.

2. Úspora 25 % a viac – vďaka inteligentnej 
 elektronike znížite vaše náklady na elektrinu  
 spotrebovanú pri ohreve vody minimálne o 25 % 
 v porovnaní s bežnými ohrievačmi.

3. U nás si ohrievač nemusíte kupovať, môžete si ho
prenajať. Splácať ho budete mesačne spolu s  

 platbami za elektrinu. Vaše mesačné výdavky sa  
 však zvýšia len o pár eur, pretože s ohrievačom od  
 VSE klesne vaša spotreba elektriny.

4. Spoľahlivosť – spoločnosť innogy je tradičným 
 dodávateľom energií na Slovensku. Môžete sa na  
 nás vždy spoľahnúť.

5. Odborné poradenstvo – naši predajcovia vám  
 poradia, aký typ ohrievača je pre vašu domácnosť  
 najvhodnejší.

25 % úspora nákladov na ohrev teplej vody vďaka 
ovládacej elektronike INTELIGENT, ktorá myslí za 
vás. Automaticky sa prispôsobí vašim zvyklostiam - 
ohrieva vodu podľa vašich potrieb a spotreby. Každý 
deň vyberá najvhodnejší režim ohrevu vody tak, aby 
zaistil čo najnižší účet za elektrinu.

Ideálne riešenie pre oblasti s tvrdou vodou – 
suché keramické ohrievacie teleso nie je ponorené
vo vode, ale uložené v kovovom puzdre. Preto 
nedochádza k rýchlemu zanášaniu vodným  kameňom.

Kvalitná smaltovaná nádrž s dlhou životnosťou.

Jednoduchý servis bez vypúšťania vody.

Záruka 5 rokov na nádrž ohrievača a 3 roky na 
ostatné časti výrobku.

POČET OSÔB                    
V DOMÁCNOSTI

MINIMÁLNA VEĽKOSŤ 
OHRIEVAČA

1 - 2 dospelí 80 litrov

2 dospelí, 1 - 2 deti 120 litrov

2 dospelí, 2 - 3 deti 150 litrov

2 - 3 dospelí, 2 - 3 deti 200 litrov


