
Poptávkový formulář pro zájemce o dotace na sestavy obnovitelných zdrojů energie

  KONTAKT NA INVESTORA:  

  KONTAKT NA MONTÁŽNÍ FIRMU:  

  ADRESA OBJEKTU:  

  DOTACE:  

  ÚDAJE O OBJEKTU:  

  ZDROJ VYTÁPĚNÍ:  

  PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY:  

  SOLÁRNÍ SYSTÉM BUDE SLOUŽIT I PRO:  

  POZNÁMKA:  

Název: IČO:

Ulice:

Telefon: E-mail:

Č.p./č.o.:

Jméno:

Typ střechy:

Obec:

Parc. číslo:

Příjmení:

Sklon:

Telefon:

PSČ:

Katastrální území:

Mám zájem o zpracování dokumentace potřebné pro podání žádosti o dotaci ze státního programu NZÚ. 

Krytina:

Potřebuji doporučit montážní firmu s profesní kvalifikací (realizace firmou s profesní kvalifikací je jednou z podmínek vyplacení státní dotace).

Kdy Vás můžeme kontaktovat pro doplnění informací?

E-mail:

Orientace (J/JV/JZ): Typ budovy:

Počet osob v domácnosti: 

ANO

plochá

ANO

Novostavba

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produk-
tů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost WÄRME s.r.o., IČ: 18826130, se sídlem: Tiskařská 10/257, 
108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky 
proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje 
nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

NE

šikmá

NE

Rekonstrukce stávajícího objektu

e-mail: info@warme.cz | tel: 800 888 466

Vytápěná podlahové plocha objektu m2

Přitápění Ohřev bazénu

  POKUD EXISTUJE PROJEKT VYTÁPĚNÍ:  

  POKUD NEEXISTUJE PROJEKT VYTÁPĚNÍ:  

Tepelná ztráta: kW

Teplotní spád otopné soustavy: °C

Roční spotřeba energie: kWh
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