газифицирай дома си сега
и вземи до

2347 лв. *

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ ПО ПРОГРАМАТА?
Нашите консултанти ще изготвят индивидуална оферта за газификация и ще организират целия процес по осигуряване на безвъзмездната
помощ.
За повече информация свържи се с нас на 0700 11 110 или посети
най-удобния за теб Клиентски център на Овергаз.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Само сега и по-атрактивни, промоционални условия за финансиране
на Вашата газификация:
Годишна лихва - 5.9%
Размер - до 10 000 лв.
Срок на изплащане - до 24 месеца
Еднократна такса - 1.5%, мин. 60 лв.
ОФИЦИАЛЕН ПАРТНЬОР НА

Всички въпроси за програма DESIREE Gas можеш да отправиш към нас чрез:

0700 11 110

gas.overgas.bg

gas@overgas.bg

facebook.com/overgas

*Безвъзмездна финансова помощ по проект “DESIREE Gas”, осигурена с финансовата
подкрепа на донорите на международен фонд „Козлодуй”

СТЕННИ ГАЗОВИ КОНДЕНЗНИ КОТЛИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ РУВЕКС

De Dietrich PMC-M
• Мощност: 6.1 kW- 35.7kW
• Алуминиево-силициев топлообменник
• Компактни размери и тегло
• Висока производителност
• Невероятно лесна употреба
• Модулация от 24% до 100%

ПРОГРАМА DESIRE GAS
Програма DESIREE Gas цели да насърчи замяната на нискоефективните
енергоизточници, използвани в българските домове, като електроенергията, дървата и въглищата, с по-ефективната и екологично чиста
енергия от природен газ.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 30%

De Dietrich MPX

GCO
gaz
optimizer
COMBUSTION

• Мощност: 3.7 kW- 30.6 kW
• Топлообменник от неръждаема стомана
• 100% месингов хидроблок
• Нова електронна система за управление процеса
на горене
• Голям осветен LCD дисплей

от допустимите разходи или до 2347 лв. на домакинство

De Dietrich MCR-P
Възстановяване на 100% от разхода за присъединяване към
газоразпределителната мрежа в размер на 430.83 лв. без ДДС

Опростена процедура за кандидатстване

• Мощност: 6.3 kW- 35.9 kW
• Топлообменник от неръждаема стомана с висока
устойчивост на корозия
• LCD дисплей
• Двойна термична изолация

De Dietrich AMC
Проектът се осъществява с финансова подкрепа от донорите на Международен фонд “Козлодуй”
- Европейската комисия, страните членки на Европейския съюз и др., под управлението на
Министерство на енергетиката.

gas.overgas.bg

0700 11 110

• Мощност: 3.4 kW- 35.9 kW
• Нов вид топлообменник- алуминиево - силициев
• Технология Active Refill
• Управление Diematic Evolution

www.ruvex.bg

0700 14 014

