Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vám zaslat informativní e-mail o Kotlíkových dotacích v Královéhradeckém kraji, které
budou spuštěny v nejbližší době.
Cílem Kotlíkových dotací je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů na tuhá paliva. Týká se
tzv. lokálních topenišť do tepelného výkonu 50 kW. Dotace je poskytována na různé typy kotlů a platí pouze
pro výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové efektivní nízkoemisní zdroje. O
kotlíkovou dotaci může žádat pouze fyzická osoba, která je vlastníkem nemovosti, která je určena k bydlení.
Určitě uvítáte tuto informaci, která bude přínosem nejen pro vaši obec či město, ale i pro vaše obyvatele.
Budeme velice rádi, pokud budete veřejnost informovat a dovolujeme si vám poskytnout základní informace
k této dotaci.
Naše společnost má dlouholetou tradici ( 93 let) a sídlí v Častolovicích v Královéhradeckém kraji. Jsme
výrobci kotlů ROJEK na ruční spalování i s automatickou dodávkou paliva. V sídle společnosti Vám
předvedeme kompletní sortiment, poradíme s výběrem kotle, zajistíme technika, který Vám vypracuje
předběžnou kalkulaci na výměnu kotle a pomůžeme s dotacemi.
Neváhejte a využijte této jedinečné příležitosti k výměně stávajícího kotle na tuhá paliva za nový ekologický
kotel ROJEK s dotací až 60.000,- Kč.
Dále si Vás dovolujeme srdečně pozvat na Dny otevřených dveří v naší společnosti konané ve dnech 28. –
30. 5 . 2014, kde Vám předvedeme kompletní sortiment nejen tepelné techniky, ale i dřevoobráběcích strojů
ROJEK.
KOTLÍKOVÁ DOTACE na ekologické kotle
ROJEK právě teď

http://www.rojek.cz/aktuality/KD_let.pdf

KOTLÍKOVÁ DOTACE 2014 - jak postupovat

http://www.rojek.cz/aktuality/K_D_2014.pdf

Dny otevřených dveří ROJEK 2014

http://www.rojek.cz/aktuality/DOD_2014.pdf
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http://www.rojek.cz/aktuality/DOD_2014_PLUS.pdf

