
Systemy grzewcze  
przyszłości.

Wybierz Buderus i skorzystaj z przysługującego Ci  
rabatu oraz gwarancji dodatkowej.

Planujesz  
zakup pompy ciepła? 

Dofinansowanie 5000 zł  
do pomp ciepła Buderus

Pompy ciepła  

Buderus spełniają 

wymagania  

Programu  

Czyste Powietrze



Jak otrzymać rabat i uzyskać gwarancję 
dodatkową:

   kup pompę ciepła biorącą udział w akcji u wyznaczonego 
Autoryzowanego Partnera Handlowego – lista APH dostępna  
jest na buderus.pl 

   uzyskaj dodatkowy rabat w wysokości 3155 zł brutto od ceny 
katalogowej urządzenia

   zleć uruchomienie pompy ciepła Autoryzowanemu Serwisowi  
Buderus (nie później niż 6 miesięcy od daty zakupu urządzenia)

Akcja trwa od 01.07.2020 do 30.09.2020 lub do wyczerpania puli  
urządzeń przewidzianych w akcji.  

Organizatorem akcji jest Autoryzowany Partner Handlowy Buderus.
Regulamin Akcji dostępny u organizatora.

  *    Uzyskaj gwarancję dodatkową do 5 lat o wartości 1845 zł brutto. Warunkiem 

uzyskania gwarancji dodatkowej jest zlecanie wykonania corocznego płatnego 

przeglądu urządzenia (zgodnie z warunkami gwarancji).

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
Infolinia Buderus 801 777 801
www.buderus.pl 07
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Pompy ciepła biorące udział w akcji:
■    pompy ciepła typu powietrze-woda:
 - Logatherm WLW196i AR/IR
 - Logatherm WPLS.2
■    pompy ciepła typu glikol-woda: 
 - Logatherm WSW196iT 
 - Logatherm WPS K-1 oraz WPS-1

Skorzystaj z rajowego Programu Czyste Powietrze 

i weź dofinansowanie na zakup urządzenia 

grzewczego. 

Złóż wniosek. Przekonaj się, że warto.

Program skierowany jest do:
 ■  osób fizycznych będących właścicielami  

lub współwłaścicielami budynków
KTO

Forma dofinansowania:
 ■ dotacja (bezzwrotne dofinansowanie)
 ■ dotacja (częściowa spłata kredytu bankowego)
 ■  pożyczka dla gmin (uzupełnienie finansowania  

beneficjentów)

Możliwość uzyskania dotacji m.in.  
na wymianę systemu ogrzewania  
wykorzystującego paliwa stałe na: 

 ■  kocioł gazowy 
 ■  kocioł olejowy
 ■  kocioł gazowo-olejowy
 ■  odnawialne źródło energii – instalację  

kolektorów słonecznych i/lub pompę ciepła
 ■ wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła

CO

Wysokość dofinansowania na urządzenia 
Buderus (maksymalny koszt kwalifikowany  
na jeden budynek) 

 ■ kotły gazowe kondensacyjne – do 9000 zł 
 ■ pompy ciepła typu powietrze-woda – do 18 000 zł
 ■ pompy ciepła typu glikol-woda – do 27 000 zł
 ■ kolektory słoneczne – do 9000 zł
 ■ kotły olejowe – do 9000 zł
 ■ wentylacja mechaniczna – do 10 000 zł

ILE

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami  
można złożyć w regionalnym WFOŚiGW, pocztą,  
w formie elektronicznej lub w banku wraz  
z wnioskiem o kredyt. Od 29 lipca 2019 r.  
przy realizacji Programu mogą współpracować  
także gminy, które podpisały odpowiednie  
porozumienia z Wojewódzkimi Funduszami  
Oochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Lista współpracujących gmin znajduje się  
na stronie właściwego WFOŚIGW.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

GDZIE


