
Jak ušetřit za topení?   

 

Neplaťte teplárně za teplo, 

které nepotřebujete! 

 

Za ušetřené peníze udělejte třeba radost dětem… 
 
 

Máme jednoduchý recept. 
 

Nabídka služeb zdarma: 
       

 

                   

Vážení družstevníci / majitelé bytů, 
 

Nabízíme Vám užite čné služby zdarma. Vyhledáme rezervy a slabá místa V ašeho topného systému 
a navrhneme zdarma, jak ušet řit peníze za vytáp ění. Zaručujeme Vám seriózní a odborný p řístup! 

Pokud přijmete tuto nabídku, nezavazujete se tím k žádným povinnostem, vše je zcela nezávazné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sídlo: AllTech s.r.o., Krhanice 38, 257 42  Krhanice, tel: 606 626 176, e-mail: alltech@alltechsro.cz 

Pobočka Praha 4 – Kavčí hory: Na Hřebenech II 783/25, tel: 241 400 978, 721 400 404 

www.TopimeChytre.cz           www.TepelnaCerpadlaProBytoveDomy.cz              www.alltechsro.cz 



Co Vám nabízíme 
1. Technici naší firmy provedou rychlou a orientační prohlídku podstatných částí Vaší topné soustavy, zhodnotí 

její stav po stránce regulace a provozních nákladů 

2. O výsledku a stavu topné soustavy Vám předložíme stručnou informativní zprávu 

3. Pokud nemáte topení ve stavu, aby bylo možné jej provozovat úsporným způsobem, připravíme obecný 

návrh možných změn či doplnění. Pokud si technici všimnou potenciálně problematických skutečností, 

budeme Vás o nich informovat a navrhneme nápravu. 

4. V případě Vašeho zájmu, Vám zpracujeme předběžnou cenovou nabídku na opatření, která povedou k rychlé 

úspoře energie za teplo či teplou vodu. 

5. Posoudíme možnosti eventuálního přechodu na jiný zdroj vytápění – modernizaci stávající kotelny nebo 

výměníkové stanice, přechod na tepelná čerpadla, popř.  odpojení od CZT a přechod na vlastní zdroj tepla.  

 

 

Co vám to přinese 
V první řadě základní informaci o stavu Vaší topné soustavy. Dále odborný názor na téma možných úsporných 

opatření, například regulace. Dozvíte se, jak konkrétně snížit náklady bydlení ve Vašem domě a zda je vhodné 

uvažovat o změně vytápění například tepelným čerpadlem – a zda je to ve Vašem domě proveditelné. Na 

navrhované zásahy Vám připravíme cenovou kalkulaci. 

 

 

Kolik Vás to bude stát 
Výše uvedené služby Vám nabízíme zcela zdarma. (V případě objektů mimo Prahu a Benešov hradíte pouze náklady 

na dopravu ve výši 10,- Kč/km. Většinou stačí pouze jedna cesta k Vám.) 

 

 

Jaká bude potřeba součinnost z Vaší strany 
K serióznímu posouzení je potřeba zajistit přístup do míst, kde odbočují stoupačky topení z ležatého rozvodu. Dále na 

„patu soustavy“ nebo předávací místo, zpravidla je to u fakturačního měřiče tepla, případně do kotelny, pokud máte 

vlastní kotelnu. Do jednoho (kteréhokoliv typického) bytu, aby se technik mohl podívat na radiátory a stávající 

regulační ventily a termostatické hlavice. Pokud zjistíme nedostatky a budete chtít připravit návrh řešení a cenovou 

kalkulaci, připravte prosím pro technika (alespoň orientačně) následující údaje: kontaktní informace vč. jména 

kontaktní osoby a telefonu, celkový počet bytů, radiátorů a stoupaček topení v domě/vchodu.  Vaší stávající platnou 

jednotkovou cenu za odebírané teplo nebo plyn (Kč/GJ, a spotřebu tepla/rok, nebo cenu plynu a spotřebu plynu/rok) 

dále informaci zda a ze kterého roku máte zatepleno či provedenou výměnu oken nebo zateplenou střechu. Uvedené 

údaje nám můžete také s předstihem zaslat e-mailem a dát nám tak svůj zájem najevo. 

 

 

Jak objednat službu zdarma? 
• Zavolejte nám od 8:00 do 18:00 hod. na kontaktní tel. č.: 601 222 884, nebo nám pošlete SMS 

zprávu a my se Vám ozveme zpět, jakmile to bude možné.  

• Můžete také zavolat přímo konkrétním odborníkům a domluvit s nimi vhodný postup:  

608 962 404 – Jiří Pergl, tepelná čerpadla 

608 402 404  - Robert Mach, termo-hydraulika topných soustav 

606 626 176  - Miroslav Svěrák, jednatel firmy, regulace spotřeby tepla, změna zdroje tepla 

Nebo e-mailem: alltech@alltechsro.cz 

 

Věřím, že nabídka je pro Vás zajímavá,  a těším se na případné osobní setkání s vámi, 

 

Miroslav Svěrák, jednatel AllTech s.r.o. 
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