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  DOBRÁ SPRÁVA    EFEKTIVNÍ PROVOZ    ÚSPORNÉ TEPLO

▶ 21 % DPH - energie ▶ 21 % DPH - energie ▶ 10 % DPH - energie

▶ 15 % DPH - opravy ▶ 15 % DPH - opravy ▶ 10 % DPH - služby

▶ 10 % DPH - materiál

▶ 10 % DPH - práce

▶ Sledování a zajištění revizí ▶ Zahrnuje   1   Dobrou správu ▶ Garance úspory

▶ Vedení dokumentace ▶ Převezmeme odpovědnost ▶ Zahrnuje   2   Efektivní provoz

▶ Vyjednání ceny energií ▶ Ekoterm Cloud ▶ Zahrnuje   1   Dobrou správu

▶ Technické konzultace ▶ Vzdálený monitoring ▶ Sleva na materiál 10 %

▶ Komunikace s úřady ▶ Havarijní služba - 24/7 ▶ Cena za GJ není fi xní
▶ Sledování spotřeby ▶ Otevřené účetnictví

▶ Sleva na materiál 5 % ▶ Velkoobchodní ceny energií

Garance nejlepší ceny

VOLITELNÉ SLUŽBY

Obsluha - pravidelné kontroly naším pracovníkem nebo proškolíme vašeho pracovníka

Online sledování spotřeby

Energetický audit - pravidelná kontrola efektivity technologie

Havarijní služba - 24/7!

241 481 449
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POCTIVÉ SLUŽBY EKOTERM VE ZKRATCE

GARANCE
Nejlepší cena
Díky efektivitě, s jakou pracujeme, si můžeme dovolit dorovnat nabídky konkurence 
a nabídnout i něco navíc.

Zaručená úspora
S námi ušetříte nebo máte naše služby zdarma.

Kvalita a spokojenost
Takřka 30 let zkušeností, osvědčených postupů a důsledná kontrola kvality práce našich 
pracovníků.

NIC NESKRÝVÁME
absolutní kontrola nad technologií zůstává ve vašich rukách

1. Otevřené účetnictví
Pro vaši kotelnu vedeme oddělené účetnictví a umíme vám doložit náklady, které jsme vám 
naúčtovali a cenu za GJ nestanovujeme fi xně – vždy je jasná cena za naše služby a k tomu 
připočítáme náklady, které jsme nakoupili (plyn, revize, opravy, ...). Vždy vám předložíme cenovou 
nabídku na schválení.

2. Vaše technologie bude chytrá
Nepoužíváme jen “hloupé” SMS komunikátory. Vaši technologii připojíme online k dispečinku 
a o poruchách budeme mít detailní informace, sledujeme online docházku našich zaměstnanců 
a vedeme provozní deníky papírově i elektronicky.

3. Klientská zóna
Na našich stránkách máte absolutní přehled o dění ve vaší technologii. Vidíte kompletní historii 
událostí, revize, docházku obsluhy, odečty měřidel, faktury a podrobné vyúčtování prací.

VAŠE VOLBA, NAŠE FLEXIBILITA
Obsluha
Můžete si vybrat, zda obsluhu bude dělat váš pracovník nebo náš. Pracovníky vyškolíme 
a obstaráme jim potřebné dokumenty. Budeme dohlížet na kvalitu jejich práce.

Odpovědnost
Odpovědnost z provozu zařízení nám můžete předat. My pak ručíme za jeho bezpečnost a provoz 
v souladu se zákonem a závaznými předpisy.

Naše služby se přizpůsobují vám!
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