
Myslíte na nový bojler? E.ON myslí na vás!
Energetická společnost E.ON se spojila s tradičním výrobcem bojlerů DZ Dražice, aby vám společně mohli nabídnout 
vybrané výrobky se slevou až 42 %! Slevu může obdržet každý nový i stávající zákazník E.ON.

Ohřívače vody ze sortimentu DZ Dražice se slevou 42 % 

Přemýšlíte o koupi nového bojleru? Staňte se zákazníkem E.ON a získejte 42% slevu na vybrané bojlery  
ze sortimentu DZ Dražice. V tabulce je uveden přehled vybraných bojlerů z řady SMART s běžnou  
maloobchodní a zvýhodněnou cenou pro nové a stávající zákazníky E.ON. 

Code
 
 

MODEL
 
 

Maloobchodní 
cena s DPH
CZK

Maloobchodní 
cena s DPH - 42 %
CZK

140111401 OKHE 80 SMART 9 327 5 410

140811401 OKHE 100 SMART 9 771 5 667

140311401 OKHE 125 SMART 10 134 5 878

140611401 OKHE 160 SMART 10 678 6 193

Kompletní nabídku a ceny jednotlivých bojlerů naleznete na www.eon.cz/drazice.

S E.ON můžete šetřit nejen na bojleru, ale i na energiích!

Přejděte k E.ON a ušetřete za dodávku elektřiny s produktovou nabídkou Fix2014. Díky produktu Fix2014 vám navíc 
garantujeme, že cena silové elektřiny se až do konce roku 2014 nezmění. Objednejte si i vy bojler se slevou a šetřete 
hned dvakrát s levnější elektřinou a zemním plynem od E.ON!
 
Modelové srovnání ročních plateb za dodávku elektřiny

Modelový výpočet je proveden pro zákazníka 
kategorie D, jehož odběrné místo se nachází  
na distribučním území ČEZ Distribuce, a.s.  
Pro výpočet byly použity ceny z Ceníku Fix2014 
LEDEN dodávky elektřiny E.ON Energie, a.s., pro 
zákazníky kategorie D – Domácnosti, platného  
od 1. 1. 2013, oproti Ceníku produktů silové elektřiny 
skupiny ČEZ produktová řada Comfort na rok 
2013 – Domácnosti, platnému od 1. 1. 2013. Celková 
platba zahrnuje cenu za dodávku elektřiny, cenu za 
distribuci a další související služby a daň z elektřiny. 
Veškeré ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

46 623 Kčúspora
 1 928 Kč

44 695 Kč

byt s ohřevem vody rodinný dům s ohřevem vody  
a vytápěním

20 074 Kčúspora
583 Kč

19 491 Kč

E.ON ČEZ E.ON ČEZ

Byt

Rodinný dům

Jak si můžete nabídku sjednat? 

Navštivte www.eon.cz/drazice a zanechte váš kontakt ve formuláři. Naši pracovníci se vám ozvou  
a ochotně s vámi vyřeší vše spojené s objednávkou.



ÚSPORA ELEKTRICKÉ ENERGIE 

SNÍŽENÍ FINANČNÍCH NÁKLADŮ NA OHŘEV VODY!

Ohřívače OKHE SMART snižují spotřebu elektrické energie nejméně  
o 10 %, a to díky elektronickému termostatu, který se dokáže přizpůsobit  
pravidelnému odběru teplé vody. 

Režim SMART HDO versus klasický ohřev HDO

Níže jsou uvedeny výsledky měření ohřívače OKHE SMART z reálného 
provozu (1. Ohřívač v režimu SMART HDO, 2. Ohřívač v režimu SMART),  
na kterém je vidět úspora energie za jeden týden. Z tohoto měření je 
následně vypočítána roční úspora a návratnost investice.

Třítýdenní měření proběhlo na 125 litrovém ohřívači, který byl  
nainstalován v tříčlenné domácnosti s běžnou spotřebou teplé vody.  
Ohřívač by provozován v režimu SMART HDO při okolní teplotě 20 °C. 

DZ DRAŽICE – TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE OHŘÍVAČŮ VODY

PROČ SMART?

* Výpočet je proveden pro zákazníka kategorie D s distribuční sazbou D 25d, jehož odběrné místo se nachází na distribučním území  
ČEZ Distribuce, a.s. Pro výpočet byly použity ceny za dodávku elektřiny z Ceníku Fix2014 LEDEN, vyjma ceny za stálý plat dodávky elektřiny 
E.ON Energie, a.s., pro zákazníky kategorie D – Domácnosti, platného od 1. 1. 2013, oproti Ceníku produktů silové elektřiny vyjma ceny za stálý 
plat skupiny ČEZ, produktová řada Comfort – Domácnosti, platnému od 1. 1. 2013.

Výsledky měření se vztahují ke konkrétním podmínkám a způsobu užívání ohřívače. Při správné volbě objemové varianty ohřívače  
a rozdílném způsobu užívání se bude lišit i množství spotřebované/uspořené energie. Ceny ohřívačů vody udané v tomto dokumentu  
jsou uvedeny se slevou 42 % oproti MOC ceníku DZD platnému od 1. 9. 2012. Jsou uvedeny včetně DPH. 

Naměřené hodnoty spotřebované energie

Instalace klasického ohřívače OKCE 125  
u zákazníka společnosti ČEZ *

Instalace ohřívače OKHE 125 SMART v naučeném 
stavu u zákazníka sapolečnosti E.ON*

Týdenní spotřeba (kWh) 50,2 36,8

Roční spotřeba (kWh) 2 610,4 1 913,6

Cena za dodávku elektřiny (Kč/kwh) 1,308 Kč 1,185 Kč

Roční spotřeba bojleru v Kč (Kč/Rok) 3 415 Kč 2 268 Kč

Roční finanční úspora 1 148 Kč

Z tabulky tedy vyplývá, že díky levnější elektřině od E.ON a instalaci ohřívače OKHE 125 SMART můžete 

ušetřit až 1 148 Kč ročně. Přejděte k E.ON, formality ohledně změny dodavatele vyřídíme za vás. 


