
              

BIOMASA, združenie právnických osôb, 023 34 Kysucký Lieskovec 743, www.biomasa.sk 

AKCIA – Podpora predaja peliet 
PELETY A DOPRAVA ZDARMA 

 

BIOMASA, združenie právnických osôb predlžuje program podpory predaja peliet pre 

stredné a západné Slovensko. 
BIOMASA tento program vyhlasuje pre tých, ktorí od 1.10.2016 do 31.8.2017 spustia nový kotol alebo krb na 
pelety. Podpora sa vzťahuje na  celé kraje Žilina, Trenčín, Trnava, Nitra, Banská Bystrica, Bratislava 
mesto, Bratislava vidiek. Vo vyznačených územiach je dodávka peliet  (150 kg)  a doprava úplne bezplatná. 
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BIOMASA poskytne bezplatnú dodávku a dopravu peliet balených v 15 kg vreckách v množstve  

10 vreciek, teda 150 kg.  
 

Podmienky získania tejto služby sú jednoducho splniteľné: 

1. Nové inštalácie do neohlásenia zmien sa riadia týmito pokynmi. 

2. Podmienkou odberu týchto bezplatných peliet (150 kg) vo vybraných okresoch je súčasná objednávka a 

odobratie 1,2 t alebo 6,3 t balených peliet alebo cisternou (nad 4 t alebo 8 t) od spoločnosti BIOPEL, a. s. 

podľa aktuálneho cenníka a pravidiel zverejnených na stránke www.biomasa.sk a www.biopel.sk . 

3. Podmienkou je aj kompletné vyplnenie dotazníka označeného SMAPUDE_LIFE_pelety dostupného na  

www.biomasa.sk alebo tu na zadnej strane a zaslanie tohto dotazníka späť e-mailom na: 

projectmanager@biomasa.sk. 

4. Je vhodné vyplniť a zaslať dotazník do BIOMASY aspoň 3 dni pred plánovaným odberom.  

5. Na každý spustený kotol alebo krb na pelety je možné tento program využiť len jedenkrát. 

6. Vlastník kotolne umožní vykonať pracovníkom BIOMASY jednu exteriérovú a jednu interiérovú fotografiu.  

7. Vodič nepreberá žiadnu úhradu. 

8. Na dodané certifikované pelety EN PLUS A1 je vhodné nastaviť kotol alebo krb odberateľa. 

9. Odberateľ súhlasí, že mu budú zasielané e-news elektronicky. 

10. BIOMASA si vyhradzuje právo neposkytnúť podporu odberateľovi peliet v prípade porušenia hore 

uvedených podmienok, resp. pri podozrení, že zo strany odberateľa boli poskytnuté nepravdivé 

a zavádzajúce informácie. 

 

V Kysuckom Lieskovci, 26.4.2017 

 

RNDr. Ladislav Židek, generálny riaditeľ 

http://www.biomasa.sk/
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http://www.biomasa.sk/index.php/cenniky
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