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Váš partner pro služby a výrobky dotované z programu Zelená úsporám.
Co je Zelená aliance?

J de o volné sdružení společností podnikajících v různých oblastech energetických úspor. Cílem je pomoci
s realizací projektu i s vyřízením žádosti o dotace z programu Zelená úsporám.

Pro koho je Zelená aliance?

 a Zelenou alianci se mohou obrátit všichni, kteří mají v plánu rekonstruovat byt či dům anebo uvažují
N
o výstavbě nového pasivního domu a chtějí využít dotace z programu Zelená úsporám.

Co Zelená aliance nabízí?

• Spoluprací několika firem poskytujeme ojediněle širokou a kvalitní nabídku služeb a výrobků, díky kterým
bude Váš dům či byt ekologický i ekonomický.
• Nabízíme nejjednodušší možnou cestu, jak ušetřit za energie a získat dotace z programu Zelená úsporám.
Vytvoříme Vám projekt včetně energetického zhodnocení a zajistíme i provedení stavby.
• Vypracujeme nabídku na financování, která bude nejlépe vyhovovat Vašim konkrétním potřebám.
Půjčíme Vám část prostředků, které nepokryje Zelená úsporám, a pomůžeme také překlenout období
do získání dotace.

Kde získáte další informace?

• Všechny potřebné informace naleznete na www.zelenaaliance.cz.
• Můžete nás také kontaktovat na infolince: 810 700 800, každý pracovní den od 8:00 do 17:00 hodin.

ČESKÁ SPOŘITELNA
www.csas.cz
tel.: 810 207 207
Banka pověřená administrací žádostí
o podporu v programu Zelená úsporám.

KNAUF INSULATION

www.knaufinsulation.cz
tel.: 602 627 219
Skelná a kamenná minerální vlna,
extrudovaný polystyren (XPS)
a dřevěná vlna.

ReHAU

www.rehau.cz
tel.: 272 190 111
Okna, solární kolektory, otopné systémy,
zemní vzdušný výměník, jímací sondy.

PONAST

STIEBEL ELTRON

www.ponast.cz
tel.: 810 700 068

www.stiebel-eltron.cz
tel.: 251 116 140

Kotle na biomasu.

Solární kolektory, tepelná čerpadla,
ventilace a rekuperace tepla.

Zelená aliance Vám zajistí dotaci i investici
z programu Zelená úsporám na klíč!

www.zelenaaliance.cz

infolinka: 810 700 800
každý pracovní den od 8:00 hod do 17:00 hod
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Máte-li zájem o nabídku Zelené aliance na zajištění projektu, energetického zhodnocení, žádosti o dotaci z programu
Zelená úsporám a dodávky našich produktů a služeb při realizaci energetických opatření ve Vašem domě či bytě, vyplňte,
prosím, následující kontaktní formulář:
Prosíme, vyplňte čitelně hůlkovým písmem.

Jméno a příjmení
Adresa Vašeho bydliště

PSČ

Adresa Vašeho domu/bytu

PSČ

(doručovací adresa)

(kde proběhne investice do energetické úspory)

Telefon
E-mail
Poskytnutím Vašich osobních údajů dáváte výslovný souhlas s jejich zpracováním v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů všem partnerům Zelené aliance (jmenovitě společnostem:
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o., Thákurova 4, 160 00 Praha 6 • PONAST spol. s.r.o., Na Potůčkách 163, 757 01 Valašské Meziříčí • REHAU s.r.o., Obchodní 117,
251 70 Čestlice • STIEBEL ELTRON, K Hájům 946, 150 00 Praha 5) a jejich obchodním partnerům.

Mám zájem o:
výměnu oken a dveří

ventilaci a rekuperaci

tepelné čerpadlo

zateplení podkroví nebo fasády

kotel na biomasu

stavbu pasivního domu

solární kolektory

nabídku na pomoc s financováním

Zelená aliance Vám děkuje

z a Váš zájem projevený vyplněním kontaktního formuláře.
V nejbližší době se Vám ozveme s nabídkou dalšího
postupu pro řešení Vaší poptávky.

www.zelenaaliance.cz

infolinka: 810 700 800
každý pracovní den od 8:00 hod do 17:00 hod

