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 Formát 
inzerátu

 Rozměry
 (šířka x 
výška v 

milimetrech)

 Cena v Kč

základní
opakovaná 

inzerce

2.- předposl. 
strana 

3x a více 
opakovaná 

inzerce

 1/64   50 x 27 320.00 272.00

 1/32  50 x 60 610.00 519.00

 1/16 105 x 60 1,190.00 1,012.00

   1/8 105 x 125 2,320.00 1,972.00

   1/4 160 x 125 4,520.00 3,842.00
   1/2 260 x 190 8,810.00 7,489.00 7,048.00
   1/1 260 x 385 17,180.00 14,603.00 13,744.00

  titul 260 x 70 11,880.00 9,504.00
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Kočárky, autosedačky a výbavička pro miminko.

Obchod 600 m2

Věštínská 17, Praha 5 - Radotín

Věrnostní karta
dáme vám věrnostní kartu

na trvalé slevy 
v našem obchodě

Kontakt:
SAK Radotín s.r.o.
Karlická 1407/39A
fax: 257 911 177
e-mail: info@sakradotin.cz
www.sakradotin.cz

NEVÁHEJTE a BUĎTE SOLÁRNÍ!
V dubnu minulého roku jsme zveřejnili článek o termických solárních zařízeních na ohřev teplé užitkové vody, bazénu a přitápění. S radostí mohu 

konstatovat, že se našla spousta zájemců o tuto technologii a dokonce mám to potěšení oznámit, že bylo vyhověno všem zákazníkům z Prahy, kteří 
požádali o dotaci v programu ,,Čistá energie Praha.“ Částku, která jim byla přidělena, získali zcela nebyrokraticky a velmi rychle. Jeden ze žadatelů 
měl hotovost na svém kontě již během šesti týdnů od podání žádosti. Jak už jsem posledně zmiňoval, možnost dotace měli i zájemci, kteří vyměnili 
kotel na tuhá paliva za plynový, nebo elektrický. Rovněž tak Ti, kteří vyměnili klasický plynový kotel za  plynový -  kondenzační. Ještě bych chtěl 
podotknout, že více než polovina zájemců o solárně termický systém s kterými jsem hovořil, pravděpodobně z důvodu vysoké ceny od svého  záměru 
upustila. Z tohoto důvodu jsme s mými kolegy zvážili možnosti a usoudili, že nabídneme zájemcům jedno nevšední řešení.

Vypracovali jsme koncept zcela funkčního, ale pro montáž docela jednoduchého, solárního systému na ohřev TUV ve stylu stavebnice. Náš technik 
vysvětlí na místě způsob montáže a během prací osobně přijede a poradí. V případě komplikací, nebo nezdaru, za předem domluvenou odměnu 
rozdělanou akci dokončí. Cena solárního ohřevu TUV pro tříčlenou domácnost je  35 000,- Kč. V této položce není obsaženo 14 % DPH,  propojovací 
potrubí  mezi  kolektory a solárním zásobníkem, upevnění kolektorů a nemrznoucí solární kapalina. Naší povinností, která je součástí paušální ceny, 
bude  napuštění systému solární kapalinou a uvedení celého zařízení do provozu. V případě netěsnosti nebo závad způsobených zákazníkem 
chybnou montáží, budou tato místa opravena v hodinové sazbě, která bude předem dohodnuta.

Takže  -  neváhejte a připravte se již nyní na solární sezónu 2012. Objednávky do konce března budou cenově zvýhodněny.                                      
                                                                                                                                                                                                                                      Ivan jandečka

TOPENÍ – VODA – PLYN

Poskytujeme tyto služby:

Provozní doba:
Po-Pá: 8:00-17:00
So: dle dohody

Kontakt:
Žabovřeská 1530,
Praha 5 - Zbraslav

Tel.:   257 220 152
Mob.: 776 315 825
E-mail: info@bendapneu.cz
www.bendapneu.cz

● přezutí
● vyvážení
● kontrola tlaku
● mytí pneumatik,
   alu a ocelových kol

● opravy pneu včetně průrazů
● uskladnění pneumatik
● dezinfekce a plnění klimatizací
● rychloservis
● čištění interiérů
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