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Brak dost pu do sieci gazu ziemnego na dzia ce nie 
oznacza, e musimy rezygnowa  z komfortu, jaki 
daje nam ogrzewanie gazowe. Szukaj c alterna-
tywy dla ogrzewania gazem ziemnym warto roz-
wa y  gaz p ynny, który zapewni komfort u ytko-
wania porównywalny z gazem z sieci. 
Oferta promocyjna Gaspol Energy pozwoli na zna-
cz ce obni enie rachunków za gaz p ynny w pierw-
szym sezonie grzewczym – mo na ogrza  dom za 
mniej ni  250 z  miesi cznie (szczegó y oferty do-
st pne s  u doradców handlowych).

Gaz p ynny zapewnia swoim u ytkownikom wy-
godne i bezobs ugowe ród o energii do ogrzewa-
nia domu, przygotowywania ciep ej wody u ytko-
wej oraz gotowania.

Podpisuj c umow  z ofert  Gaspol Energy otrzy-
mujesz:
3 kompleksow  obs ug  w zakresie wykonania in-

stalacji zbiornikowej: pomoc w kwestiach for-
malno-prawnych, wykonanie wszystkich prac 
budowlanych;

3 mo liwo  kompleksowego wykonania instalacji centralnego ogrze-
wania;

3 24-godzinny serwis; 
3 serwis zbiornika i wszelkie przegl dy w czasie trwania umowy.

Zainstalowanie systemu telemetrycznego pozwala na comiesi czne roz-
liczenia za zu yty gaz wed ug wskaza  z gazomierza. Dzi ki temu na 
zakup gazu p ynnego nie musimy wydawa  jednorazowo du ych kwot. 
Podpisuj c umow  na wykonanie instalacji zbiornikowej z Gaspol 
Energy mo na liczy  na: fachowe doradztwo w doborze urz dze
oraz mo liwo  zakupu takich urz dze  jak kot y, kolektory s onecz-
ne czy pompy ciep a. 

Klient poszukuj cy rozwi zania, które d ugoterminowo zapewnia 
bardzo niski poziom rachunków mo e wybra gruntow  pomp  cie-
p a PrimaEnergy.

75% energii potrzebnej do ogrzania domu i podgrzewania wody grun-
towa pompa ciep a pozyskuje ze ród a odnawialnego – z gruntu.
Rozwi zanie z gruntow  pomp  ciep a PrimaEnergy to unikalna ofer-
ta na rynku, gdzie mo na kompleksowo zamówi  u jednego dostawcy:
3 wykonanie niezb dnych projektów i uzyskanie pozwole ,
3 wykonanie odwiertów i monta  dolnego ród a,
3 dostaw  i monta  pompy ciep a wraz z systemem sterowania,
3 instalacj  centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjn .

Doradztwo i kompleksowe wykonanie ca ej instalacji – zarówno pom-
py ciep a, jak równie  instalacji centralnego ogrzewania pozwala na 
osi gni cie maksymalnego efektu. 

Korzy ci z zastosowania gruntowej pompy ciep a to: 
3 wysoka efektywno  energetyczna
3 niskie koszty eksploatacji 
3 wysoka efektywno  energetyczna

Ka dy klient otrzymuje równie  od Gaspol Energy doradztwo w zakre-
sie doboru instalacji centralnego ogrzewania. Nasz doradca handlowy 
wykona audyt za pomoc  specjalnie przygotowanego na te cele autor-
skiego programu Gaspol Energy. 

Ogrzej dom za mniej ni  250 z  miesi cznie

O szczegó y oferty zapytaj naszego eksperta: 
81 855 08 55 i 606 800 400

lub sprawd  na stronie: gaspol.pl

Schemat systemu telemetrii Gaspol Energy

Schemat gruntowej pompy ciep a PrimaEnergy
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