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Poznámky
1.) Ceník je platný od 1.dubna 2012. 
 Všechny předchozí ceníky již nejsou platné.
2.) Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH.
3.) Vyhrazujeme si právo na případné tiskové 

chyby a změny modelů.

1. Daikin Altherma LT   
Nástěnné jednotky ERLQ-BB / EKHBH(X)008 6 - 8 kW 3
Vnitřní jednotky volně stojící ERLQ-BB / EKHVH(X)008 6 - 8 kW 4
Nástěnné jednotky ERLQ-C / EKHBH(X)016 11 - 16 kW 5
Vnitřní jednotky volně stojící ERLQ-C / EKHVH(X)016 11 - 16 kW 6
Monobloc ED(B)LQ 11 - 16 kW 7
Příslušenství Zásobníky a volitelné doplňky  8
 

2. Daikin Altherma HT
Venkovní jednotky ERRQ 11 - 16 kW 9
Vnitřní jednotky volně stojící EKHBRD 11 - 16 kW 9
Příslušenství Zásobníky a volitelné doplňky  9

3. Daikin Altherma FLEX
Venkovní jednotky EMRQ 8 - 16HP  10  
Vnitřní jednotky volně stojící EKHVMR(Y)D / EKHBRD 5,6 - 16 kW 10
Příslušenství Zásobníky  10
Příslušenství Příslušenství  11

4. Daikin Altherma konvektor pro tepelné čerpadlo
Konvektor pro tepelné čerpadlo FWXV-A 1,5 - 2,0 kW  12

5. Tlakový solární systém pro
kombinaci s Daikin Altherma LT   13

6. Vysoušecí solární systémy pro 
kombinaci s Daikin Altherma HT   15
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Daikin Altherma
LT Split
Nástěnné jednotky

 Venkovní jednotka
 Jmen. topný výkon* (kW)
Jmen. chladicí výkon* (kW)
 Rozměry V x Š x H (mm)
 Hmotnost (kg)
 Napájení (V / ~ / Hz)
 Cena CZK

ERLQ006BBV3
5,75

37.436,–

ERLQ007BBV3
6,84

–
735 x 903 x 300

57 
230 / 1 / 50

43.757,–

ERLQ008BBV3
8,43

51.132,–

ERLQ006BBV3
5,75
5,12

37.436,–

ERLQ007BBV3
6,84
5,86

735 x 903 x 300
57 

230 / 1 / 50
43.757,–

ERLQ008BBV3
8,43
6,08

51.132,–

 Hydrobox s 3 kW elektr. ohřívačem
 Cena CZK
 Velikost venkovní jednotky
Rozměry V x Š x H (mm)
 Popis systému

 Cena za sadu hydroboxu 
a venk. jednotky CZK

 Hydrobox s 6 kW elektr. ohřívačem
 Cena CZK
 Velikost venkovní jednotky
Rozměry V x Š x H (mm)
 Popis systému

 Cena za sadu hydroboxu 
a venk. jednotky CZK

 Hydrobox s 9 kW elektr. ohřívačemr
Cena CZK
Velikost venkovní jednotky
Rozměry V x Š x H (mm)
Popis systému

 Cena za sadu hydroboxu 
a venk. jednotky CZK

Souhrn systému.
 Daikin Altherma je systém tepelného čerpadla vzduch-voda, skládající se z venkovní jednotky propojené chladivovým 
potrubím s vnitřní jednotkou zvanou „Hydrobox“. Hydrobox může být připojen na všechny standardní nízkoteplotní systémy 
jako podlahové nebo stěnové vytápění nebo i na nízkoteplotní radiátory.

EKHBH008BB3V3
60.736,–

006

  

98.172,–

EKHBH008BB6WN
63.308,–

006

100.744,–

EKHBH008BB9WN
63.700,–

006

101.136,–

EKHBH008BB3V3
60.736,–

007
922 x 502 x 361
 pouze vytápění

104.493,–

EKHBH008BB6WN
63.308,–

007
922 x 502 x 361
 pouze vytápění

107.065,–

EKHBH008BB9WN
63.700,–

007
922 x 502 x 361
 pouze vytápění

107.457,–

EKHBH008BB3V3
60.736,–

008

111.867,–

EKHBH008BB6WN
63.308,–

008

114.440,–

EKHBH008BB9WN
63.700,–

008

114.832,–

EKHBX008BB3.DPK
70.119,–

006

107.555,–

EKHBX008BB6.DPK
72.692,–

006

110.128,–

EKHBX008BB9.DPK
73.108,–

006

 

110.544,–

EKHBX008BB3.DPK
70.119,–

007
936 x 502 x 361

 vytápění a chlazení

113.876,–

EKHBX008BB6.DPK
72.692,–

007
936 x 502 x 361

 vytápění a chlazení

116.449,–

EKHBX008BB9.DPK
73.108,–

007
936 x 502 x 361

 vytápění a chlazení

116.865,–

EKHBX008BB3.DPK
70.119,–

008

 

121.251,–

EKHBX008BB6.DPK
72.692,–

008

123.823,–

EKHBX008BB9.DPK
73.108,–

008

124.240,–

*  Podmínky: 
 vytápění: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
 chlazení: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C)
**  Sada vaničky kondenzátu EKHBDP se skládá z vaničky kondenzátu a izolace potrubí, musí být instalováno na místě.

 pouze vytápění  vytápění + chlazení

 včetně 3 kW záložního ohřívače (230V)

 včetně 6 kW záložního ohřívače (400V)

 včetně 9 kW záložního ohřívače (400V)

 včetně 3 kW záložního ohřívače (230V)
včetně vaničky kondenzátu EKHBDP**

 včetně 6 kW záložního ohřívače (400V)
včetně vaničky kondenzátu EKHBDP**

 včetně 9 kW záložního ohřívače (400V)
včetně vaničky kondenzátu EKHBDP**
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Daikin Altherma
LT Split
 Vnitřní jednotky volně stojící

 Venkovní jednotka
 Jmen. topný výkon* (kW)
 Jmen. chladicí výkon* (kW)
 Rozměry V x Š x H (mm)
 Hmotnost (kg)
 Napájení (V / ~ / Hz)
 Cena CZK

ERLQ006BBV3
5,75

37.436,–

ERLQ007BBV3
6,84

–
735 x 903 x 300

57 
230 / 1 / 50

43.757,–

ERLQ008BBV3
8,43

51.132,–

ERLQ006BBV3
5,75
5,12

37.436,–

ERLQ007BBV3
6,84
5,86

735 x 903 x 300
57 

230 / 1 / 50
43.757,–

ERLQ008BBV3
8,43
6,08

51.132,–

 Hydrobox s 6 kW elektr. ohřívačem
Price CZK
 Velikost venkovní jednotky
 Rozměry V x Š x H (mm)
Popis systému

 Cena za sadu hydroboxu 
a venk. jednotky CZK

 Hydrobox s 6 kW elektr. ohřívačem
 Cena CZK
 Velikost venkovní jednotky
 Rozměry V x Š x H (mm)
Popis systému

 Cena za sadu hydroboxu 
a venk. jednotky CZK

 Hydrobox s 9 kW elektr. ohřívačem
 Cena CZK
 Velikost venkovní jednotky
 Rozměry V x Š x H (mm)
Popis systému

 Cena za sadu hydroboxu 
a venk. jednotky CZK

EKHVH008BB6V3
63.235,–

006

  

100.671,–

EKHVH008BB6WN
65.195,–

006

102.631,–

EKHVH008BB9WN
65.611,–

006

103.047,–

EKHVH008BB6V3
63.235,–

007
705 x 600 x 695
pouze vytápění

106.992,–

EKHVH008BB6WN
65.195,–

007
705 x 600 x 695
pouze vytápění

108.952,–

EKHVH008BB9WN
65.611,–

007
705 x 600 x 695
pouze vytápění

109.368,–

EKHVH008BB6V3
63.235,–

008

114.366,–

EKHVH008BB6WN
65.195,–

008

116.326,–

EKHVH008BB9WN
65.611,–

008

116.743,–

EKHVX008BB6V3
68.674,–

006

106.110,–

EKHVX008BB6WN
70.658,–

006

108.094,–

EKHVX008BB9WN
71.075,–

006

 

108.511,–

EKHVX008BB6V3
68.674,–

007
705 x 600 x 695

vytápění a chlazení

112.431,–

EKHVX008BB6WN
70.658,–

007
705 x 600 x 695

vytápění a chlazení

114.415,–

EKHVX008BB9WN
71.075,–

007
705 x 600 x 695

vytápění a chlazení

114.832,–

EKHVX008BB6V3
68.674,–

008

 

119.805,–

EKHVX008BB6WN
70.658,–

008

121.790,–

EKHVX008BB9WN
71.075,–

008

122.206,–

*  Podmínky: 
  vytápění: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5°C)
 chlazení: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C)

 POZNÁMKA: Pro jednotky EKHVX* není třeba doobjednávat vaničku kondenzátu.

 pouze vytápění  vytápění + chlazení

 včetně 6 kW záložního ohřívače (230V)
Snížení na 3 kW možné při spouštění

 včetně 6 kW záložního ohřívače (400V)
Snížení na 2 kW možné při spouštění

 včetně 9 kW záložního ohřívače (400V)
Snížení na 3 kW možné při spouštění 

 včetně 6 kW záložního ohřívače (230V)
Snížení na 3 kW možné při spouštění 

 včetně 6 kW záložního ohřívače (400V)
Snížení na 2 kW možné při spouštění

 včetně 9 kW záložního ohřívače (400V)
Snížení na 3 kW možné při spouštění 
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Daikin Altherma
LT Split
Nástěnné jednotky

  

  

  

 Venkovní jedn. 230V / 1~ /50Hz
 Venkovní jedn. 400V / 3~ /50Hz
 Jmen. topný výkon* (kW)
 Jmen. chladicí výkon* (kW)
 Rozměry V x Š x H  (mm)
 Hmotnost V3/W1  (kg)
 Cena 230V /1~ /50Hz CZK
 Cena 400V /3~ /50Hz CZK

ERLQ011CV3
ERLQ011CW1

11,2

53.043,–
65.195,–

ERLQ014CV3
ERLQ014CW1

14
–
 

69.507,–
76.661,–

ERLQ016CV3
ERLQ016CW1

16

78.939,–
94.889,–

ERLQ011CV3
ERLQ011CW1

11,2
11,72

53.043,–
65.195,–

ERLQ014CV3
ERLQ014CW1

14
12,5

69.507,–
76.661,–

ERLQ016CV3
ERLQ016CW1

16
13,1

78.939,–
94.889,–

 Hydrobox s 3 kW elektr. ohřívačem
 Cena CZK
 Velikost venkovní jednotky
 Rozměry V x Š x H (mm)
Popis systému

 Cena za sadu hydroboxu a venk.
jednotky 230V/1~ /50Hz CZK
 Cena za sadu hydroboxu a venk.
jednotky 400V/3~ /50Hz CZK

 Hydrobox s 6 kW elektr. ohřívačem
 Cena CZK
 Velikost venkovní jednotky
 Rozměry V x Š x H (mm)
Popis systému

 Cena za sadu hydroboxu a venk.
jednotky 230V/1~ /50Hz CZK
 Cena za sadu hydroboxu a venk.
jednotky 400V/3~ /50Hz CZK

 Hydrobox s 9 kW elektr. ohřívačem
 Cena CZK
 Velikost venkovní jednotky
 Rozměry V x Š x H (mm)
Popis systému

 Cena za sadu hydroboxu a venk.
jednotky 230V/1~ /50Hz CZK
 Cena za sadu hydroboxu a venk.
jednotky 400V/1~ /50Hz CZK

EKHBH016BB3V3
69.629,–

011

 

122.672,–

134.824,–

EKHBH016BB6WN
72.520,–

011

125.563,–

137.715,–

EKHBH016BB9WN
73.010,–

011

126.053,–

138.205,–

EKHBH016BB3V3
69.629,–

014
922 x 502 x 361
pouze vytápění

139.136,–

146.290,–

EKHBH016BB6WN
72.520,–

014
922 x 502 x 361
pouze vytápění

142.027,–

149.181,–

EKHBH016BB9WN
73.010,–

014
922 x 502 x 361
pouze vytápění 

142.517,–

149.671,–

EKHBH016BB3V3
69.629,–

016

148.568,–

164.518,–

EKHBH016BB6WN
72.520,–

016

151.459,–

167.409,–

EKHBH016BB9WN
73.010,–

016

151.949,–

167.899,–

EKHBX016BB3.DPK
79.723,–

011

132.766,–

144.918,–

EKHBX016BB6.DPK
82.663,–

011

135.706,–

147.858,–

EKHBX016BB9.DPK
83.153,–

011

136.196,–

148.348,–

EKHBX016BB3.DPK
79.723,–

014
936 x 502 x 361

vytápění a chlazení

149.230,–

156.384,–

EKHBX016BB6.DPK
82.663,–

014
936 x 502 x 361

vytápění a chlazení

152.170,–

159.324,–

EKHBX016BB9.DPK
83.153,–

014
936 x 502 x 361

vytápění a chlazení

152.660,–

159.814,–

EKHBX016BB3.DPK
79.723,–

016

158.662,–

174.612,–

EKHBX016BB6.DPK
82.663,–

016

161.602,–

177.552,–

EKHBX016BB9.DPK
83.153,–

016

162.092,–

178.042,–

*  Podmínky: 
 vytápění: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
 chlazení: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C)
**  Sada vaničky kondenzátu EKHBDP se skládá z vaničky kondenzátu a izolace potrubí, musí být instalováno na místě.

 pouze vytápění  vytápění + chlazení

1345 x 900 x 320
113 / 114

1345 x 900 x 320
113 / 114

 včetně 3 kW záložního ohřívače (230V)  včetně 3 kW záložního ohřívače (230V)
včetně vaničky kondenzátu EKHBDP**

 včetně 6 kW záložního ohřívače (400V)  včetně 6 kW záložního ohřívače (400V)
včetně vaničky kondenzátu EKHBDP**

 včetně 9 kW záložního ohřívače (400V)  včetně 9 kW záložního ohřívače (400V)
včetně vaničky kondenzátu EKHBDP**
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Daikin Altherma
LT Split
Vnitřní jednotky volně stojící

  

  

  

 Venkovní jedn. 230V / 1~ /50Hz
 Venkovní jedn. 400V / 3~ /50Hz
 Jmen. topný výkon* (kW)
Jmen. chladicí výkon* (kW)
Rozměry V x Š x H (mm)
Hmotnost V3/W1  (kg)
 Cena 230V /1~ /50Hz CZK
 Cena 400V /3~ /50Hz CZK

ERLQ011CV3
ERLQ011CW1

11,2

53.043,–
65.195,–

ERLQ014CV3
ERLQ014CW1

14
–
 

69.507,–
76.661,–

ERLQ016CV3
ERLQ016CW1

16

78.939,–
94.889,–

ERLQ011CV3
ERLQ011CW1

11,2
11,72

53.043,–
65.195,–

ERLQ014CV3
ERLQ014CW1

14
12,5

69.507,–
76.661,–

ERLQ016CV3
ERLQ016CW1

16
13,1

78.939,–
94.889,–

 Hydrobox s 6 kW elektr. ohřívačem
 Cena CZK
 Velikost venkovní jednotky
 Rozměry V x Š x H (mm)
Popis systému

 Cena za sadu hydroboxu a venk.
jednotky 230V/1~ /50Hz CZK
 Cena za sadu hydroboxu a venk.
jednotky 400V/3~ /50Hz CZK

 Hydrobox s 6 kW elektr. ohřívačem
 Cena CZK
 Velikost venkovní jednotky
 Rozměry V x Š x H (mm)
Popis systému

 Cena za sadu hydroboxu a venk.
jednotky 230V/1~ /50Hz CZK
 Cena za sadu hydroboxu a venk.
jednotky 400V/3~ /50Hz CZK

 Hydrobox s 9 kW elektr. ohřívačem
 Cena CZK
 Velikost venkovní jednotky
 Rozměry V x Š x H (mm)
Popis systému

 Cena za sadu hydroboxu a venk.
jednotky 230V/1~ /50Hz CZK
 Cena za sadu hydroboxu a venk.
jednotky 400V/1~ /50Hz CZK

EKHVH016BB6V3
71.712,–

011

 

124.755,–

136.907,–

EKHVH016BB6WN
74.701,–

011

127.744,–

139.896,–

EKHVH016BB9WN
75.215,–

011

128.258,–

140.410,–

EKHVH016BB6V3
71.712,–

014
705 x 600 x 695
pouze vytápění

141.219,–

148.373,–

EKHVH016BB6WN
74.701,–

014
705 x 600 x 695
pouze vytápění

144.207,–

151.362,–

EKHVH016BB9WN
75.215,–

014
705 x 600 x 695
pouze vytápění 

144.722,–

151.876,–

EKHVH016BB6V3
71.712,–

016

150.651,–

166.601,–

EKHVH016BB6WN
74.701,–

016

153.640,–

169.590,–

EKHVH016BB9WN
75.215,–

016

154.154,–

170.104,–

EKHVX016BB6V3
78.694,–

011

131.737,–

143.889,–

EKHVX016BB6WN
80.924,–

011

133.967,–

146.119,–

EKHVX016BB9WN
81.438,–

011

134.481,–

146.633,–

EKHVX016BB6V3
78.694,–

014
705 x 600 x 695

vytápění a chlazení

148.201,–

155.355,–

EKHVX016BB6WN
80.924,–

014
705 x 600 x 695

vytápění a chlazení

150.431,–

157.585,–

EKHVX016BB9WN
81.438,–

014
705 x 600 x 695

vytápění a chlazení

150.945,–

158.099,–

EKHVX016BB6V3
78.694,–

016

157.633,–

173.583,–

EKHVX016BB6WN
80.924,–

016

159.863,–

175.813,–

EKHVX016BB9WN
81.438,–

016

160.377,–

176.327,–

*  Podmínky: 
 vytápění: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
 chlazení: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C)

 POZNÁMKA: Pro jednotky EKHVX* není třeba doobjednávat vaničku kondenzátu.

pouze vytápění  vytápění + chlazení

1345 x 900 x 320
113 / 114

1345 x 900 x 320
113 / 114

 včetně 6 kW záložního ohřívače (230V)
Snížení na 3 kW možné při spouštění

 včetně 6 kW záložního ohřívače (230V)
Snížení na 3 kW možné při spouštění

 včetně 6 kW záložního ohřívače (400V)
Snížení na 2 kW možné při spouštění

 včetně 6 kW záložního ohřívače (400V)
Snížení na 2 kW možné při spouštění

 včetně 9 kW záložního ohřívače (400V)
Snížení BUH do 2 kW možné při spouštění

 včetně 9 kW záložního ohřívače (400V)
Snížení BUH do 2 kW možné při spouštění
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Daikin Altherma
LT Monobloc

Monobloc  jednot. 230V / 1~ / 50Hz

 Jmen. topný výkon* (kW)
Jmen. chladicí výkon* (kW)
 Rozměry V x Š x H (mm)
 Hmotnost (kg)
 Cena CZK

EDLQ011BB6V3

11,2

155.820,–

EDLQ014BB6V3

14,0
–

1418 x 1435 x 382
180

171.133,–

EDLQ016BB6V3

16,0

183.848,–

EBLQ011BB6V3

11,2
10,0

162.484,–

EBLQ014BB6V3

14,0
12,5

1418 x 1435 x 382
180

177.772,–

EBLQ016BB6V3

16,0
13,1

190.488,–

 Souhrn systému.
 Daikin Altherma Monobloc je navržena jako kompaktní* venkovní jednotka, obsahující chladivový cyklus a všechny nutné části vodního 
okruhu pod krytem jednotky.
Daikin Altherma Monobloc se jednoduše připojuje na vodní potrubí, není třeba práce montážní firmy na chladivovém potrubí. Kromě 
hydraulických částí jako vodní čerpadlo, expanzní nádoba, pojistný ventil, vodní filtr a průtokový spínač Monobloc také obsahuje 6 kW 
namontovaný záložní ohřívač, který může být snížen při spouštění na 2 kW (400V ohřívač) nebo 3 kW (230V ohřívač).

*  Podmínky: 
 vytápění: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
 chlazení: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C)

pouze vytápění  vytápění + chlazení

Monobloc jednot. 400V / 3~ / 50Hz

 Jmen. topný výkon* (kW)
Jmen. chladicí výkon* (kW)
 Rozměry V x Š x H (mm)
 Hmotnost (kg)
 Cena CZK

EDLQ011BB6W1

11,2

169.589,–

EDLQ014BB6W1

14,0
–

1418 x 1435 x 382
180

185.906,–

EDLQ016BB6W1

16,0

200.753,–

EBLQ011BB6W1

11,2
10,0

176.253,–

EBLQ014BB6W1

14,0
12,5

1418 x 1435 x 382
180

192.570,–

EBLQ016BB6W1

16,0
13,1

207.417,–

pouze vytápění  vytápění + chlazení

 včetně namontovaného 6 kW záložního ohřívače 1~ / 230V

 včetně 6 kW záložního ohřívače 3~ / 400V
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 Zásobník teplé užitkové
vody z nerezové oceli
 Objem vody (l)
Max.teplota vody (° C)
 Výška (mm)
Průměr (mm)
Hmotnost (kg)
Přídavný ohřívač (kW)
Napájení (V / ~ / Hz)
 Cena CZK

 Popis
 Cena CZK

EKHWS150B3V3

150

900

37

25.554,–

EKHWS200B3V3

200

1150

45

230 / 1 / 50
26.411,–

EKHWS300B3V3

300
85

1600
580
59
3

29.841,–

EKWBSWW150

7.258,–

EKHWS200B3Z2

200

1150

45

26.411,–

EKHWS300B3Z2

300

1600

59

29.841,–

Zásobníky teplé vody pro nejlepší kombinaci s Daikin Altherma LT nástěnnými vnitřními jednotkami a Daikin Altherma Monobloc.

 Nástěnná konzola pro 150 l zásobník z nerezové oceli

 Smaltovaný
zásobník teplé užitkové vody
 Smaltovaný zás. 150 l - nástěnný
 Objem vody (l)
Max.teplota vody (° C)
 Výška (mm)
 Průměr (mm)
 Hmotnost EKHWE/EKHWET (kg)
 Přídavný ohřívač (kW)
 Napájení (V / ~ / Hz)
Cena CZK
Cena EKHWET150A3V3  CZK

EKHWE150A3V3

EKHWET150A3V3 
150

1205

80 / 82

21.315,–
23.104,–

EKHWE200A3V3

–
200

1580

104

230 / 1 / 50
22.001,–

–

EKHWE300A3V3

–
300
75

1572
660
140

3

24.843,–
–

EKHWE200A3Z2

–
200

1580
545
104

22.001,–
–

EKHWE300A3Z2

–
300

1572
660
140

24.843,–
–

 Solární sada
 Popis
 Cena CZK

EKSOLHW
 Sada pro připojení solárních panelů k EKHWS / EKHWE zásobníkům. Obsahuje volitelné PCB EKRP1HBA

19.286,–

545

400 / 2 / 50

400 / 2 / 50

Daikin Altherma LT 
Příslušenství

 Zásobníky teplé vody pro nejlepší kombinaci s Daikin Altherma LT volně stojící vnitřní jednotkou

POZNÁMKA:   Trojcestný ventil pro automatický výběr režimu provozu (vytápění / ohřev TUV) a teplotní čidlo je součástí všech Daikin Altherma nádrží. EKHTS 
nádrže zahrnují také flexibilní potrubí a rychlospojky.

Příslušenství pro Daikin Altherma LT Split volně stojící a nástěnné vnitřní jednotky  
 Příslušenství  Popis  Cena CZK
EKRTWA  Kabelový pokojový termostat 3.290,–
EKRTR  Bezdrátový prostorový termostat 6.479,–
EKRTETS  Doplňkové čidlo pokojového termostatu pro kombinaci s EKRTR1. Využitelné jako podlahové čidlo nebo jako čidlo okolní teploty. 427,–
EKRP1HBA  PCB deska pro hlášení poruchy 3.466,–

 Zásobník teplé užitkové
vody z nerezové oceli
 Objem vody (l)
Výška  (samostatně stojící) (mm)
 Výška ( integrovaný na vnitřní jednotku) (mm)
 Šířka (mm)
Hloubka (mm)
Hmotnost – prázdný (kg)
 Cena CZK

    Volitelná sada – EKHTS
 Popis

 Cena CZK

EKHTS200AC

200
1335
2010

70
35.672,–

EKHTS260AC

260
1610
2285

78
40.278,–

600
695

EKFMAHTB
Volitelná sada pro zásobník teplé vody 

v kombinaci s vnitřní volně stojící jednotkou

12.858,–

EKFMALT     
Volitelná sada pro zásobník teplé vody 

v kombinaci s vnitřní nástěnnou jednotkou

8.413,–

EKSOLHT
Solární sada EKHTS/EHVH-X, 

sada pro  vnitřní fixaci EKHVH-X

19.286,–
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Daikin Altherma
HT Vysokoteplotní

 Venkovní jednotka
 Jmen. topný výkon* (kW)
Rozměry V x Š x H (mm)
Hmotnost (kg)
Napájení (V / ~ / Hz)
 Cena CZK

ERRQ011AV1
11,0

73.402,–

ERRQ014AV1
14,0

1345 x 900 x 320
120

220-240 / 1 / 50
87.710,–

ERRQ016AV1
16,0

99.593,–

ERRQ011AY1
11,0

84.035,–

ERRQ014AY1
14,0

1345 x 900 x 320
120

380-415 / 3 / 50
99.299,–

ERRQ016AY1
16,0

113.190,–

 Souhrn systému.
 Daikin Altherma HT reprezentuje nejpokrokovější řešení pro rekonstrukce a novostavby s radiátory. Vybavená dvojitým 
invertorovým kaskádovým systémem, může vyrábět vodu o výstupní teplotě až 80°C, dosahováno čistě na termodynamických 
principech – bez přídavného elektrického ohřívače.
Vyměňte kotel přímo za Daikin Altherma HT – vaše radiátory mohou zůstat, žádné další investice nejsou nutné.

 Jednofázová  Třífázová

 Vnitřní jednotka
 Rozměry V x Š x H (mm)
Hmotnost (kg)
Napájení (V / ~ / Hz)
 Cena CZK
 Cena za sadu venkovní a vnitřní 
jednotky CZK

EKHBRD011ACV1

116.841,–

190.243,–

EKHBRD014ACV1
705 x 600 x 695

144,25
220-240 / 1 / 50

121.324,–

209.034,–

EKHBRD016ACV1

125.048,–

224.641,–

EKHBRD011ACY1

120.173,–

204.208,–

EKHBRD014ACY1
705 x 600 x 695

147,25
380-415 / 3 / 50

124.926,–

224.224,–

EKHBRD016ACY1

129.262,–

242.452,–

 Zásobníky teplé užitkové vody
 Objem vody (l)
Výška  (samostatně stojící) (mm)
Výška  (integrovaný na vnitř. jedn.) (mm)
 Šířka (mm)
Hloubka (mm)
Hmotnost – prázdný (kg)
 Cena CZK

EKHTS200AC
200

1335
2010
600
695
70

35.672,–

EKHTS260AC
260

1610
2285
600
695
78

40.278,–

 Jednofázová  Třífázová

Daikin Altherma HT 
Zásobníky teplé užitkové vody

Daikin Altherma HT
Volitelné doplňky
 
 Volitelná sada Popis Cena CZK
EKFMAHTB  Volitelná sada pro samostatně stojící zásobník 12.858,–
EKRP1AHT  Potřebné PCB pro připojení pokojového termostatu nebo záložního ohřívače 3.466,–
EKRUAHTB  Vzdálené uživatelské rozhraní 5.148,–
EKBUHA6V3  Vřazený záložní ohřívač 1~, 230V, 6kW 15.168,–
EKBUHA6W1  Vřazený záložní ohřívač 3~, 400V, 6kW 15.168,–
EKRP1HBA  PCB elektrická karta pro hlášení poruchy 3.466,–
EKRTWA  Kabelový pokojový termostat 3.290,–
EKRTR  Bezdrátový pokojový termostat 6.479,–
EKRTETS  Volitelné externí teplotní čidlo pro EKRTR 427,–

*  Podmínky: 
 EW: 55 °C, LW: 65 °C, okolí: 7 °C /6 °C WB

pouze vytápění

pouze vytápění
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Daikin Altherma 
Flex

 Vnitřní jedn. – běžné výkony
 Rozměry V x Š x H (mm)
Hmotnost (kg)
Napájení (~ / Hz / V)
Výkon (kW)
 Cena CZK

EKHVMRD50A

5,6
107.506,–

EKHVMRD80A

9
111.010,–

EKHVMYD50A

5,6
119.193,–

EKHVMYD80A

9
122.696,–

*  podmínky vytápění: Ta = 7 °C DB / 6 °C WB, 100%  poměr připojení 
**  podmínky chlazení: Ta = 35 °C DB, 100% poměr připojení

pouze vytápění  vytápění + chlazení

 Vnitřní jedn. – velké výkony
 Jednotka 220-240V / 1~ / 50Hz
 Jednotka 380-415V / 3~ / 50Hz
 Rozměry V x Š x H (mm)
Hmotnost V1/Y1 (kg)
Výkon (kW)
 Cena za jednotku 220-240V CZK
 Cena za jednotku 380-415V CZK

EKHBRD011ACV1
EKHBRD011ACY1

11
116.841,–
120.173,–

EKHBRD014ACV1
EKHBRD014ACY1

705 x 600 x 695
144,25 / 147,25

14
121.324,–
124.926,–

EKHBRD016ACV1
EKHBRD016ACY1

16
125.048,–
129.262,–

pouze vytápění

705 x 600 x 695
92

1 / 50 / 220-240

705 x 600 x 695
120

1 / 50 / 220-240

 Venkovní jednotky
 Jmen. topný výkon* (kW)
Jmen. chladicí výkon** (kW)
Rozměry V x Š x H (mm)
Hmotnost (kg)
Napájení (~ / Hz / V)
 Cena CZK

EMRQ8A
22,4
20

217.691,–

EMRQ10A
28
25

331

278.462,–

EMRQ12A
33,6
30

1680 x 1300 x 765

3 / 50 / 380-415
316.540,–

EMRQ14A
39,2
35

330.668,–

EMRQ16A
44,8
40

406.638,–

339

 Nerezový zásobník TUV
 Výška (samostatně stojící) (mm)
Výška (integrovaný na vnitřní jedn.) (mm)
Šířka (mm)
Hloubka (mm)
Hmotnost – prázdný (kg)
 Cena CZK

EKHTS200AC
1335
2010
600
695
70

35.672,–

EKHTS260AC
1610
2285
600
695
78

40.278,–

 Souhrn systému.
 Nový unikátní systém o velkých výkonech vhodný do novostaveb i rekonstrukcí. Daikin Altherma Flex umožňuje jak chlazení, tak 
i ohřev vody až na 80 °C. V případě volby systému Heat Recovery se využívá odpadní teplo z chlazení na ohřev teplé vody a tím 
se dosahuje špičkových účinností a minimálních provozních nákladů 
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Daikin Altherma 
Flex příslušenství

 Venkovní jednotka - výkon (HP)
8 + 10
 Cena CZK
12 ~ 16
 Cena CZK

 imperiální systém
KHRQ23M29T9

4.269,–
KHRQ23M64T

6.956,–

 metrický systém
KHRQM23M29T

4.269,–
KHRQM23M64T

6.956,–

 imperiální systém
KHRQ22M29T9

3.842,–
KHRQ22M64T

4.646,–

 metrický systém
KHRQM22M29T

3.842,–
KHRQM22M64T

4.646,–

 třítrubka  dvojtrubka

 Kapacitní index vnitřní jednotky
< 200
 Cena CZK
200 ≤ x < 290
 Cena CZK
290 ≤ x < 520
 Cena CZK

 imperiální systém
KHRQ23M20T

3.742,–
KHRQ23M29T9

4.269,–
KHRQ23M64T

6.956,–

 metrický systém
KHRQM23M20T

3.742,–
KHRQM23M29T

4.269,–
KHRQM23M64T

6.956,–

 imperiální systém
KHRQ22M20T

2.863,–
KHRQ22M29T9 

3.842,–
KHRQ22M64T

4.646,–

 metrický systém
KHRQM22M20T

2.863,–
KHRQM22M29T

3.842,–
KHRQM22M64T

4.646,–

 třítrubka  dvojtrubka

 Chladivové propojení venkovních jednotek

 Kapacitní index vnitřní jednotky
<200 a 200 ≤ x < 290
 Cena CZK
290 ≤ x < 520
 Cena CZK

 imperiální systém
KHRQ23M29H

7.584,–
KHRQ23M64H

9.241,–

 metrický systém
KHRQM23M29H

7.584,–
KHRQM23M64H

9.241,–

 imperiální systém
KHRQ22M29H

5.399,–
KHRQ22M64H

6.680,–

 metrický systém
KHRQM22M29H

5.399,–
KHRQM22M64H

6.680,–

 třítrubka  dvojtrubka

 Header pro vnitřní jednotku

 Refnety  pro vnitřní jednotky

*  V chladných oblastech se při instalaci musí použít opatření pro zabránění hromadění ledu (topný kabel), jinak soupravy nesmí být použito.

 
 Volitelná sada - EKHTS  Popis Cena CZK
EKFMAHTB  Volitelná sada pro samostatně stojící zásobník 12.858,–
EKMBIL1  Sada pro vyúčtovávání TV 3.591,–
 
Volitelné přísl. - vnitř. jedn.  Popis Cena CZK
EKRP1HBA  PCB elektrická karta pro hlášení poruchy 3.466,–
EKBUHA6V3  Vřazený záložní ohřívač 1~, 230V, 6kW 15.168,–
EKBUHA6W1  Vřazený záložní ohřívač 3~, 400V, 6kW 15.168,–
EKRP1AHT  Potřebné PCB pro připojení pokojového termostatu nebo záložního ohřívače 3.466,–
EKRUAHTB  Vzdálené uživatelské rozhraní 5.148,–
EKRTWA  Kabelový pokojový termostat 3.290,–
EKRTR  Bezdrátový pokojový termostat 6.479,–
EKRTETS  Volitelné externí teplotní čidlo pro for EKRTR 427,–
 
 Volitelná sada - vněj. jedn. Popis Cena CZK
KWC25C450*  Vanička kondenzátu venkovní jednotky 30.964,–
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Daikin Altherma
Konvektor pro tepelné čerpadlo

 Konvektor pro tepelné čerpadlo
 Výkon Vytápění 45 °C* (kW)
  Chlazen 7 °C** (kW)
  Chlazen 18 °C*** (kW)
 Rozměry  V x Š x H (mm)
Hmotnost (kg)
Hladina akustického tlaku V/S/N (dBA)
Napájení (V / ~ / Hz)
 Cena CZK

FWXV15A
1,5
1,2
0,3

26 / 19 / <19

15.972,–

FWXV20A
2,0
1,7
0,4

33 / 29 / <19

17.246,–

600 x 700 x 210
15

220-240/1/50 - 220/1/60

 Konvektor Daikin pro tepelné čerpadlo je další inovace ve vytápění vyvinutý společností Daikin. Perfektně se hodí pro nízkoteplotní 
aplikace, např. v kombinaci s podlahovým vytápěním. Konvektor pro tepelné čerpadlo je stylové, kompaktní, inteligentní a velmi 
tiché řešení pro rychlé vytápění nebo chlazení obytných míst. V ceně je dálkový ovladač s týdenním programem.

 * ...vstupní teplota vody = 45 °C – výstupní teplota vody = 40 °C – teplota v místnosti = 20 °C DB – střední otáčky ventilátoru
** ...vstupní teplota vody = 7 °C – výstupní teplota vody = 12 °C – teplota v místnosti = 27 °C DB / 19° C WB – střední otáčky ventilátoru
*** ...vstupní teplota vody = 18 °C – výstupní teplota vody = 23 °C – teplota v místnosti = 27 °C / 19° C WB – střední otáčky ventilátoru

POZNÁMKA:  Ventil kit EKVKHPC je vždy nutný na vytápění i chlazení a v kombinaci s Daikin Altherma vysokoteplotní a Flex. 
 Pro nízkoteplotní TČ pouze vytápění se použití sady doporučuje.

 sada 2-cestného ventilu 
 Cena CZK

EKVKHPC
2.210,–
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 Tlakový solární systém pro 
kombinaci s Daikin Altherma LT

 Souhrn systému.
 Pro jednotky Daikin Altherma LT, verzi Monoblok i Split, jsou k dispozici tlakové solární systémy. Hlavními komponenty jsou standardní zásobníky 
teplé užitkové vody Daikin kombinované se solární sadou Daikin a novými vysoce účinnými slunečními kolektory pro nástřešní instalaci.

    
 Material Popis  Cena za jednotku CZK
 Sluneční  
kolektor EKSV26P
  Sluneční kolektor, vertikální 17.567,–
 
 
 EKSH26P
  Sluneční kolektor, horizontální 18.057,–

 Dakin zásobník teplé EKHWS*  zásobník z nerezové oceli  viz strana 7
užitkové vody EKHWE*  smaltovaný zásobník  viz strana 7
Daikin solar kit EKSOLHW  Sada na solární výměník tepla 19.286,–
 PCB pro solární prioritu 
 EKRP1HBA  PPCB sada pro zablokování režimu teplé vody z TČ během solárního ohřevu vody (3.466,–)
   (zahrnuto v EKSOLHW)

 Čerpací stanice 
 EKSRDS1A  Solární čerpací stanice 12.632,–

 Solární ovladač 
 EKSR3PA  Solární ovladač 8.513,–

 Sada podpůrných EKSFIXAD 4  podpůrné háky pro nízké tašky 2.235,–
   háků EKSFIXADP  4 podpůrné háky pro vysoké tašky 3.014,–
 EKSFIXADS  4 podpůrné háky pro ploché tašky (břidlice) 1.758,–
 EKSFIXWD  4 podpůrné háky pro zakřivené střešní krytiny 1.657,–
 EKSFIXBD  4 podpůrné háky pro plechové střechy 2.034,–
 Montážní  EKSFIXMP130  Montážní příčka pro EKSV26P 1.306,–

 příčka EKSFIXMP200  Montážní příčka pro EKSH26P 1.833,–

 Připojovací sada 
 EKSRCP  Připojovací sada 4.922,–

 Spojovací sada 
 EKSFIXVBP  Sada pro spojení 2 slunečních kolektorů 1.482,–

 Solární kapalina EKSGFL  20 l glykolu připraveného k použití Tmin = -28 °C 4.696,–

    
 Volitelná zařízení Popis Cena za jednotku CZK
 Propojení 
 mezi řadami 
 EKSCONLCP  Propojovací potrubí mezi řadami slunečních kolektorů 3.315,–

 Čidlo průtoku 
 EKSFLP12A  Čidlo průtoku pro měření energie 3.315,–

 POZNÁMKA: 
 Použijte seznam zařízení na další straně pro správné objednání kompletní solární sady. 
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 Seznam zařízení.
 Tento seznam zařízení vám pomůže najít správné počty zařízení pro vaše kompletní solární systémy.
Pro detailnější informace prosím neváhejte kontaktovat vašeho Daikin Altherma dealera.

    
    Počet komponentů
 Zařízení Popis 1 2 3
EKSV26P  Sluneční kolektor, vertikální 

1 2 3
EKSH26P  Sluneční kolektor, horizontální   
EKHWS*  zásobník z nerezové oceli  

1 
 

EKHWE*  smaltovaný zásobník   
EKSOLHW  Sada na solární výměník tepla  1  
EKRP1HBA  PCB sada pro zablokování režimu teplé vody   

(1)
  z TČ během solárního ohřevu vody (zahrnuto v EKSOLHW)    
EKSRDS1A  Solární čerpací stanice  1  
EKSR3PA  Solární ovladač  1  
EKSFIXAD  4 podpůrné háky pro nízké tašky
EKSFIXADP  4 podpůrné háky pro vysoké tašky   
EKSFIXADS  4 podpůrné háky pro ploché tašky (břidlice) 1 2 3
EKSFIXWD  4 podpůrné háky pro zakřivené střešní krytiny   
EKSFIXBD  4 podpůrné háky pro plechové střechy   
EKSFIXMP130  Montážní příčka pro EKSV26P 

1 2 3
EKSFIXMP200  Montážní příčka pro EKSH26P   
EKSRCP  Připojovací sada 1 1 1
EKSFIXVBP  Propojovací sada dvou solárních kolektorů   Výpočet: Počet kolektorů – počet řad
   Příklad:
   3 kolektory v 1 řadě => (3-1) = 2
   nutné 2 připojovací sady

EKSGFL  20 l glykolu připraveného k použití, Tmin = -28 °C   Závisí na objemu systému. Podívejte se do technických dat 
   slunečních kolektorů na objem kolektorů.

 Tlakový solární systém pro 
kombinaci s Daikin Altherma LT

    
 Volitelná zařízení Popis  
EKSCONLCP  Propojovací potrubí mezi řadami slunečních kolektorů  Počet řad - 1
EKSFLP12A  Čidlo průtoku pro měření energie  1
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 Vypouštěcí solární systémy pro 
kombinaci s Daikin Altherma HT

 Souhrn systému.
 Pro jednotky Daikin Altherma HT a Daikin Altherma LT* s volně stojícím Hydroboxem je k dispozici beztlakový vypouštěcí solární systém. Hlavními komponenty 
jsou zásobníky teplé užitkové vody Daikin s hygienickou přípravou čerstvé vody a vysoce účinné sluneční kolektory Daikin pro nástřešní přípravu.

    
 Zařízení Popis  Cena za jednotku CZK
 Sluneční kolektor EKSV26P  Sluneční kolektor, vertikální 17.567,–
 EKSH26P  Sluneční kolektor, horizontální 18.057,–
 Dakin zásobník teplé 
 užitkové vody EKHWP300A  zásobník teplé užitkové vody, 300 l 44.125,–
 
 EKHWP500A  zásobník teplé užitkové vody, 500 l 53.704,–

 Čerpací stanice 
 EKSRPS3  Solární řídící jednotka s oběhovými čerpadly 18.558,–

 Sada podpůrných háků EKSFIXAD 4  podpůrné háky pro nízké tašky 2.235,–
 pro ilustraci viz strana 13 EKSFIXADP 4  podpůrné háky pro vysoké tašky 3.014,–
 EKSFIXADS 4  podpůrné háky pro ploché tašky (břidlice) 1.758,–
 EKSFIXWD 4 podpůrné háky pro zakřivené střešní krytiny 1.657,–
 EKSFIXBD 4  podpůrné háky pro plechové střechy 2.034,–
 Montážní příčka EKSFIXMP130  Montážní příčka pro EKSV26P 1.306,–

 pro ilustraci viz strana 8 EKSFIXMP200  Montážní příčka pro EKSH26P 1.833,–

 Připojovací sada EKSRCRP  Propojovací sada, včetně červené střešní tašky 6.805,–

 EKSRCAP  Propojovací sada, včetně antracitové střešní tašky 6.805,–

 Spojovací sada 
 pro ilustraci viz strana 13 EKSFIXVBP  Sada pro spojení 2 slunečních kolektorů 1.482,–

 Propojovací potrubí  EKSCON15  Propojovací potrubí zásobník – kolektory 15 m 4.169,–

 EKSCON20  Propojovací potrubí zásobník – kolektory 20 m 4.947,–

    
 Volitelná zařízení Popis Cena za jednotku CZK
 Gravitační brzdy EKSGB  Sada 2 gravitačních brzd 276,–
 Prodlužovací potrubí EKSCONX25  Prodlužovací potrubí se spojkami – 2,5 m 2.587,–
 EKSCONX50  Prodlužovací potrubí se spojkami – 5,0 m 2.938,–
 EKSCONX100  Prodlužovací potrubí se spojkami – 10,0 m 3.867,–
 Vstupní prodlužovací potrubí  
 EKSCONXV80  Prodloužení přívodního potrubí se spojkami – 8,0 m 3.265,–

 Propojení  
 mezi řadami 
 EKSCONRVP Propojení mezi řadami solárních panelů 2.310,–

 PCB pro solární prioritu EKRP1HBA  PCB sada pro zablokování režimu teplé vody z HP během solárního ohřevu vody 3.466,–
 Kabel solární priority EKS164110  Propojovací kabel pro zablokování tepelného čerpadla 427,–

 POZNÁMKA: 
 Použijte seznam zařízení na další straně pro správné objednání kompletní solární sady. 
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 Seznam zařízení.
 Tento seznam zařízení vám pomůže najít správné počty zařízení pro vaše kompletní solární systémy.
Pro detailnější informace prosím neváhejte kontaktovat vašeho Daikin Altherma dealera.

    
     Počet komponentů
 Zařízení Popis 1 2 3 4 5
EKSV26P  Sluneční kolektor, vertikální 

1 2 3 4 5
EKSH26P  Sluneční kolektor, horizontální     
EKHWP300A  zásobník teplé užitkové vody, 300 l   

1
EKHWP500A  zásobník teplé užitkové vody, 500 l
EKSRPS3  Solární řídící jednotka s oběhovými čerpadly   1
EKSFIXAD 4  podpůrné háky pro nízké tašky
EKSFIXADP 4  podpůrné háky pro vysoké tašky
EKSFIXADS 4  podpůrné háky pro ploché tašky (břidlice) 1 2 3 4 5
EKSFIXWD 4  podpůrné háky pro zakřivené střešní krytiny
EKSFIXBD 4  podpůrné háky pro plechové střechy
EKSFIXMP130  Montážní příčka pro EKSV26P 

1 2 3 4 5
EKSFIXMP200  Montážní příčka pro EKSH26P     
EKSRCAP  Propojovací sada, včetně antracitové střešní tašky 

1 1 1 1 1
EKSRCRP  Propojovací sada, včetně červené střešní tašky     
EKSFIXVBP  Propojovací sada dvou solárních kolektorů     Výpočet: Počet kolektorů – počet řad
   Příklad:
  4 kolektory ve 2 řadách => (4-2) = 2   4 kolektory v 1řadě => (4-1) = 3
  nutné 2 připojovací sady   nutné 3 připojovací sady

 
EKSCON15  Propojovací potrubí zásobník – kolektory, 15 m   

1
EKSCON20  Propojovací potrubí zásobník – kolektory, 20 m

 Vypouštěcí solární systémy pro 
kombinaci s Daikin Altherma HT

    
 Volitelná zařízení Popis  
EKSGB  Sada gravitačních brzd  Zabraňuje tepelným ztrátám ze zásobníku vlivem samotížné cirkulace.
   Doporučeno pokud potrubí z tepelného výměníku se neohýbá dolů v zásobníku.

EKSCONX25  Prodlužovací potrubí se spojkami – 2,5 m
EKSCONX50  Prodlužovací potrubí se spojkami – 5,0 m   V závislosti na potřebném prodloužení
EKSCONX100  Prodlužovací potrubí se spojkami – 10,0 m     
EKSCONXV80  Prodloužení přívodního potrubí  Je potřeba pouze pokud průchod střechou kolektoru výstupního potrubí nemůže být umístěn 
  se spojkami – 8,0 m  vedle výstupního připojení kolektoru.

EKSCONRVP  Propojovací potrubí 
  mezi řadami slunečních kolektorů   Počet řad - 1
EKRP1HBA  PCB sada pro zablokování režimu teplé vody 
  z HP během solárního ohřevu vody  

1

EKS164110  Propojovací kabel  pro zablokování 
 tepelného čerpadla  1

EKSCONXV80
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Všeobecné obchodní podmínky

I. OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Všechna práva a povinnosti ze smluv, v nichž má společnost DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - 

CZECH REPUBLIC spol. s r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00, IČ: 480 39 497, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 15503 (dále jen „DAIKIN“) postavení prodávajícího 
(dodavatele), a druhá smluvní strana postavení kupujícího (objednatele) (dále jen „zákazník“), jejichž předmětem je 
prodej (dodání) jakéhokoliv zboží (dále souhrnně jen „zboží“) DAIKINem zákazníkovi, které nejsou odchylně upraveny 
příslušnou smlouvou, se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

2. Pro dodávky a plnění DAIKIN jsou rozhodující výhradně níže uvedené všeobecné obchodní podmínky DAIKIN. Potvr-
zení zákazníka s odkazem na jeho obchodní nebo nákupní podmínky jsou aplikovatelné pouze v rozsahu, v jakém 
jsou shodné s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Odchylné doplňky a změny vyžadují ke své právní 
účinnosti výslovný souhlas DAIKIN a písemnou formu. 

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky je možné si stáhnout na domovské stránce www.daikin.cz, jmenovitě na odkazu 
(Všeobecné obchodní podmínky) „VOP“.

4. K iniciování procesu uzavření smlouvy na dodávku zboží mezi DAIKINem a zákazníkem může dojít jedním z násle-
dujících způsobů:

 i. písemnou (dopisem, faxem nebo e-mailem) nabídkou DAIKINu na dodání zboží doručenou 
 zákazníkovi; a/nebo

 ii. písemnou (dopisem, faxem nebo e-mailem) objednávkou zboží zákazníka doručenou DAIKINu.

II. NABÍDKA
1. Není – li v nabídce DAIKIN výslovně uvedeno jinak, nabídky DAIKIN jsou otevřené, orientační a nezávazné. Není-li 

v nabídce DAIKIN výslovně uvedeno jinak, údaje o mírách, hmotnostech, technických datech, množství a dodacích 
lhůtách jsou pouze orientační.

2. K uzavření smlouvy na dodávku zboží mezi DAIKINem a zákazníkem dochází okamžikem, kdy zákazník písemně 
(dopisem, faxem nebo e-mailem) potvrdí DAIKINu bez výhrad nabídku DAIKINu, resp. okamžikem, kdy se DAIKIN 
a zákazník shodnou bez výhrad na všech podmínkách dané smlouvy na dodávku zboží. Ústní a telefonické dohody 
a ujednání musí být DAIKINem a zákazníkem písemně (dopisem, faxem nebo e-mailem) potvrzeny.  

III. OBJEDNÁVKY
1 . Zákazník je povinen objednávat u DAIKINu zboží písemně (dopisem, faxem nebo e-mailem).
2.  K akceptaci objednávky zákazníka DAIKINem dochází písemným (dopisem, faxem nebo e-mailem) potvrzením 

objednávky zákazníka bez výhrad DAIKINem, resp. okamžikem, kdy se DAIKIN a zákazník shodnou bez výhrad 
na všech podmínkách dané smlouvy na dodávku zboží a/nebo dodáním objednaného zboží DAIKINem zákazníkovi. 
Ústní a telefonické dohody a ujednání musí být DAIKINem a zákazníkem písemně (dopisem, faxem nebo e-mailem) 
potvrzeny. 

IV. ZMĚNA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
1. Zrušení celé DAIKINem již akceptované objednávky nebo její části zákazníkem, příp. změna DAIKINem již akcepto-

vané objednávky zákazníkem jsou přípustné pouze s předchozím písemným souhlasem DAIKINu. V případě zrušení 
celé DAIKINem již akceptované objednávky nebo její části zákazníkem, příp. při změně DAIKINem již akceptované 
objednávky zákazníkem je DAIKIN vedle již poskytnutých plnění a vzniklých nákladů oprávněn účtovat zákazníkovi 
stornopoplatek ve výši 20% sjednané kupní ceny (ceny díla) zakázky včetně DPH, nejméně však 7 000 Kč. Pro 
specifické produktové skupiny zboží (např. „multiple scroll and screw chiller“) se aplikují zvláštní podmínky na zrušení 
DAIKINem již akceptované objednávky nebo její části zákazníkem, příp. změnu DAIKINem již akceptované objednáv-
ky zákazníkem, které jsou dostupné na www.daikin.cz, (v sekci „VOP“)

2. Pravidla uvedená v čl. IV odst. 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek se plně uplatní i na případy, kdy smlouva 
na dodávku zboží byla mezi DAIKINem a zákazníkem uzavřena na základě nabídky DAIKINu ve smyslu čl. I odst. 4 
písm. i a čl. II těchto Všeobecných obchodních podmínek.

3. V případě, že bude proti zákazníkovi zahájeno insolvenční řízení a/nebo se zákazník vstoupí do likvidace, je DAIKIN 
oprávněn od smlouvy odstoupit a/nebo pozastavit plnění veškerých svých závazků ze smlouvy, a to až do doby, než 
zákazník řádně splní veškeré své povinnosti ze smlouvy pro něj vyplývající, a to aniž by DAIKIN byl povinen nahradit 
zákazníkovi případně vzniklou škodu.

V. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Kupní cena zboží (cena díla) (dále jen „cena“) se sjednává ve výši:

i. v případě, že je smlouva na dodávku zboží mezi DAIKINem a zákazníkem uzavírána na základě nabídky DAIKINu 
ve smyslu čl. I odst. 4 písm. i a čl. II těchto Všeobecných obchodních, ve výši uvedené v takové nabídce DAIKINu; 

ii. v případě, že je smlouva na dodávku zboží mezi DAIKINem a zákazníkem uzavírána na základě objednávky 
zákazníka ve smyslu čl. I odst. 4 písm. ii a čl. III těchto Všeobecných obchodních podmínek, dle ceníků a “Dohody 
o vzájemné spolupráci“ s DAIKINem platných ke dni objednání zboží zákazníkem. Ceníky DAIKIN se zpravidla 
aktualizují jednou ročně. Změny cen DAIKINem však zůstávají vyhrazeny i v průběhu roku. DAIKIN je tedy opráv-
něn jednostranně měnit ceníky zboží a zavazuje se seznámit kupujícího s platnými ceníky (dopisem, emailem, 
faxem či publikací nového ceníku na domovské internetové stránce DAIKINu www.daikin.cz Zákazník cenu zboží 
dle nového ceníku akceptuje svou objednávkou učiněnou za platnosti a účinnosti nového ceníku, který byl DAIKI-
NEM zákazníkovi oznámen a/nebo zpřístupněn (tj. např. tím, že zákazník objedná u DAIKINu zboží poté, co bude 
nový platný ceník poslán zákazníkovi anebo publikován na domovské internetové stránce DAIKINu ve smyslu výše 
uvedeného). 

2. Ceny se rozumí netto bez jakýchkoli daní, poplatků nebo odvodů v uvedené měně včetně balného, není-li uvedeno 
jinak, na předem ve smlouvě dohodnuté místo určení. DAIKIN nepřijímá zpět jakékoliv obaly a balicí materiál.

3. Není – li v konkrétní smlouvě výslovně sjednáno jinak, je zákazník povinen zaplatit DAIKINu cenu zboží na základě 
DAIKINem vystavené faktury.

4. DAIKIN si vyhrazuje právo na částečná vyúčtování. 
5. K reklamacím faktur, doručeným DAIKINu později než 2 týdny po obdržení faktury, se nepřihlíží. Není-li uvedeno 

v konkrétním případě jinak, činí splatnost faktur 30 dní od data vystavení faktury, přičemž dnem platby je den připsání 
příslušné fakturované platby beze srážek na účet DAIKINu. V případě prodlení zákazníka s úhradou ceny je zákazník 
povinen uhradit DAIKINu smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
Tím není dotčeno právo DAIKINu na náhradu škody v plném rozsahu. Dále je DAIKIN v případě prodlení zákazníka 
oprávněn požadovat po zákazníkovi náhradu veškerých nákladů spojených s vymáháním pohledávky, zejména výlohy 
na upomínky a inkasní náklady a zákazník je povinen tyto na výzvu DAIKINu nejpozději do pěti (5) dnů v plné výši 
uhradit.

6. V případě sjednání splátek na úhradu ceny se DAIKIN a zákazník ve smyslu § 565 zákona č. 40/1964 Sb., občan-
ského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů dohodli, že v případě prodlení zákazníka s úhradou byť i jediné splátky 
se celý dluh stává okamžitě bez dalšího splatným a zákazník je povinen uhradit celý dluh nejpozději do pěti (5) dnů 
DAIKINu.

7. DAIKIN je oprávněn podmínit expedici zboží platbou předem, a to v jakékoliv výši až do 100% ceny.
8. Zákazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu DAIKIN zadržovat platby a/nebo jednostranně zapo-

čítat jakékoliv své pohledávky za DAIKINem na cenu zboží či jakoukoliv jinou pohledávku DAIKINu za zákazníkem.

VI. DODACÍ LHŮTA
1. Není – li výslovně uvedeno jinak, dodací lhůty uvedené v nabídce jsou pouze orientační a nezávazné, DAIKIN však 

usiluje o dodržení uvedených lhůt. Prodlení s dodáním zboží oproti nabídce proto nemají za následek např. nároky 
na náhradu škody ani neopravňují k odstoupení smlouvy. Totéž platí, jestliže dodací lhůty nebyly dodrženy v důsledku 
vyšší moci, stávky nebo jiných událostí, které DAIKIN nemůže ovlivnit. 

2. Požadavky zákazníka na smluvní pokuty či jiné penále jsou vyloučeny.
3. Dílčí dodávky DAIKINem zákazníkovi jsou přípustné.
4. Je-li zákazník v prodlení s jakoukoliv splatnou platbou vůči DAIKINu, je DAIKIN oprávněn zadržet a pozastavit dodáv-

ky zboží zákazníkovi až do okamžiku úhrady všech splatných závazků zákazníka vůči DAIKINu, aniž by byl povinen 
nahradit zákazníkovi případně vzniklou škodu. V takovém případě není DAIKIN v prodlení s plněním svého závazku 
k dodání zboží.

VII. PŘEVZETÍ DODÁVKY, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ, PRODLENÍ S PŘEVZETÍM
1. Dodávky zboží se provádějí, není-li sjednáno něco jiného, podle dodací doložky CIP dle Incoterms 2010 na předem 

dohodnuté místo určení.
2. Dodávky zboží podle dodací doložky CIP dle čl. VII odst. 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek pokrývají 

pouze minimální přepravní náklady. Zvláštní pojištění pro přepravu zboží se uzavírá pouze po zvláštní písemné 
dohodě a na náklady zákazníka.

3. Zákazník je povinen zkontrolovat bez zbytečného odkladu zboží, zda nedošlo ke škodám při přepravě a zapsat 
případná poškození obalu nebo zboží přímo do přepravního listu a DAIKINu tyto bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do následujícího pracovního dne, písemně oznámit. Případné škody vzniklé při přepravě, které nebyly zjevné při 
předání zboží, je zákazník povinen reklamovat u DAIKIN okamžitě, nejpozději však do 3 dnů po předání zboží zákaz-
níkovi, v opačném případě nemá zákazník nárok na jakékoliv plnění ze strany DAIKIN. Není – li v konkrétním případě 
sjednáno DAIKINem se zákazníkem písemně jinak, pak v případě, že bude doprava (přeprava) zboží realizována 
na žádost zákazníka prostřednictvím dopravce zjednaného zákazníkem, podpis dodacího listu zboží přepravcem se 
pro účely převzetí zboží a splnění smlouvy ze strany DAIKIN považuje za podpis zákazníka.

4. Zákazník souhlasí, že v případě, že bude zboží DAIKINem přepravováno k zákazníkovi externím přepravcem zjed-
naným DAIKINem (zejména, ale nikoliv pouze, GEBRÜDER WEISS spol. s r.o.), bude se potvrzení přepravního listu 
tohoto přepravce ze strany zákazníka považovat za potvrzení převzetí zboží uvedeného na dodacím listu DAIKINu, 
na nějž přepravní list přepravce odkazuje, ze strany zákazníka, když tento dodací list DAIKINu doručí DAIKIN zákaz-
níkovi vždy před dodáním zboží písemně a/nebo faxem a/nebo emailem. Číslo dodacího listu DAIKINu je uvedeno 
na přepravních listech přepravce GEBRÜDER WEISS spol. s r.o. viz www.daikin.cz v sekci VOP. 

5. Dostane-li se zákazník do prodlení s převzetím zboží, je DAIKIN s výhradou ostatních práv oprávněn se zákazníkem 

objednaným zbožím nakládat dle vlastního uvážení (tj. např. prodat jej třetí osobě). V takovém případě počíná doruče-
ním písemného požadavku zákazníka na dodávku původně zákazníkem objednaného zboží běžet nová dodací lhůta 
v délce sjednané v původní smlouvě.

6. DAIKIN je v případě prodlení zákazníka s převzetím zboží rovněž oprávněn bez dalšího upozornění uskladnit zákaz-
níkem objednané zboží ve svém skladu či na jiném místě na náklady zákazníka.

7. DAIKIN je oprávněn účtovat zákazníkovi náklady vzniklé prodlením s převzetím zboží, zejména, ale nikoliv pouze, 
náklady na skladování (skladné 250,-Kč / 1 paleta zboží/1 týden), marné jízdy a dopravné dle tarifů k přepravě zboží 
použitého přepravce.

VIII. VÝHRADA VLASTNICTVÍ
1. Dodané zboží zůstává vlastnictvím DAIKINu až do úplného zaplacení ceny zboží zákazníkem. 
2. Zákazník je povinen písemně upozornit každou třetí osobu, která by chtěla nakládat a/nebo nakládá se zbožím (a to 

jak v právním, tak i faktickém smyslu), k němuž má DAIKIN výhradu vlastnictví, že toto zboží je ve vlastnictví DAIKINu 
a zabránit třetí osobě v nakládání s takovým zbožím. 

3. Zákazník není rovněž oprávněn se zbožím s výhradou vlastnictví DAIKIN nakládat jiným způsobem neslučitelným 
s výhradou vlastnictví DAIKIN (např.: zajišťovací převod vlastnického práva, zastavení zboží).

4. O zabavení nebo jiných omezeních zboží s výhradou vlastnictví DAKINu je zákazník povinen DAIKIN bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do následujícího pracovního dne, písemně vyrozumět. Jakékoliv související náklady hradí 
zákazník.

IX. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST
A. Za vady příp. absenci garantovaných vlastností odpovídá DAIKIN s vyloučením dalších nároků, není-li v konkrétním 
případě se zákazníkem písemně dohodnuto jinak, takto:
1. Záruční doba činí – není-li dále uvedeno jinak - 36 měsíců ode dne dodání zboží. 
2. Záruka je poskytována a zákazník má nárok na záruční plnění pouze za předpokladu, že zboží dodané DAIKINem 

zákazníkovi je instalováno a zároveň uvedeno do provozu přímo společností DAIKIN či osobou vyškolenou a písemně 
pověřenou k provádění těchto činností společností DAIKIN, a to v souladu s návodem DAIKIN, a zároveň je bez výjim-
ky dodržován pravidelný servis a údržba zboží v souladu se servisními pokyny společnosti DAIKIN. U chladicích jed-
notek se šroubovými kompresory je, není-li dohodnuto jinak, zákazníkovi poskytována záruka v délce 12 měsíců, a to 
pouze v případě, když uvedení do provozu provádí společnost DAIKIN sama – v opačném případě není poskytována 
zákazníkovi žádná záruka. U produktů označených „J&E Hall International for Daikin“ je zákazníkovi poskytována 
záruka v délce 18 měsíců. U produktů označených „Rotex“ činí zákazníkovi poskytována záruka obecně 24 měsíců, 
avšak s následujícími výjimkami: na produkty Rotex HPSU je zákazníkovi poskytnuta materiálová záruka 24 měsíců 
od data uvedení do provozu, maximálně však 27 měsíců od data fakturace s tím, že v případě pravidelné údržby 
a servisu dle pokynů DAIKINu dostupných na domovské internetové stránce www.daikin.cz se poskytuje zákazníkovi 
prodloužená záruka 60 měsíců od uvedení do provozu, maximálně však 63 měsíců od data fakturace. Pravidla 
záruky uvedená v předchozí větě za dvojtečkou se aplikují rovněž na produkty označené jako Daikin Altherma, avšak 
u produktů označených jako Daikin Altherma Flex pouze tehdy, pokud toto zařízení uvede do provozu DAIKIN sama. 
Materiálovou zárukou se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí: Dodávka originálních dílů 
Daikin přešně specifikovaných dle technických parametrů zařízení a spol. Daikin odsouhlasených. 

3. V případě vad zboží, na něž se vztahuje záruka, se DAIKIN zavazuje, že vadné zboží příp. vadné díly podle volby 
DAIKIN vymění nebo opraví. Nároky na záruční plnění nad rámec těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo 
jakékoli jiné nároky ze záruky neexistují. Pracovní doba, doba strávená na cestě nebo jiné náklady se nenahrazují. 

4. Záruka a/nebo odpovědnost DAIKINu jsou vyloučeny, jestliže zákazník písemně neoznámí zjevné vady zboží do 3 
pracovních dnů po dodání zboží, ostatní vady bez zbytečného odkladu po zjištění.

5. Záruka a/nebo odpovědnost DAIKIN je navíc k případům uvedeným v odst. 2. a 4. vyloučena zejména v případě vad 
zboží, které vznikly nevhodným nebo neodborným užíváním nebo zacházením se zbožím, nedodržováním provozních 
podmínek nebo servisních směrnic, nadměrným namáháním nebo nevhodnými provozními prostředky nebo nevhod-
nými výměnnými látkami. 

6. K provedení veškerých nutných záručních zásahů musí být DAIKINu ze strany zákazníka poskytnut potřebný čas 
a součinnost. DAIKIN se zavazuje vyvinout veškeré úsilí, aby započal s odstraňováním vady zboží, za níž odpovídá, 
v co nejkratším termínu. Při dalším používání vadného zboží se záruka a/nebo odpovědnost DAIKINu vztahuje pouze 
na původní vadu. Náklady na odstranění vad zboží, provedené bez písemného předchozího souhlasu DAIKIN třetí 
osobou, se nenahrazují. Odpovědnost za následky takových odstraňování vad je ze strany DAIKINu vyloučena. 

7. Záruční doba pro náhradní díly činí 6 měsíců od dodání 
8. Při odstranění vady nezačíná běžet záruční doba pro vyměněné nebo opravené díly znovu.
9. V případě, že je zákazník v prodlení s úhradou ceny zboží, není DAIKIN povinen odstranit zákazníkem uplatněné 

vady zboží, za něž DAKIN odpovídá, a to až do okamžiku, dokud zákazník nesplní své platební závazky vůči DAIKI-
Nu. Zákazník není oprávněn, ani při oprávněných reklamacích, z tohoto důvodu pozastavit platbu ceny zboží či jiné 
splatné platby vůči DAIKINu.

10. Při dodání a montáži cizích výrobků se záruka omezuje na postoupení nároků na záruční plnění, které má DAIKIN vůči 
dodavatelům cizího výrobku. Další nároky zákazníka na záruční plnění, zejména na snížení ceny, jsou vyloučeny.

11. V případě vyřešení uplatněné reklamace (ať již z titulu vad zboží při předání či z titulu vad zboží, za něž DAIKIN 
odpovídá ze záruky) výměnou zboží či jeho části vyměněné zboží či jeho část přechází do vlastnictví DAIKIN, a to 
na základě výlučného uvážení a rozhodnutí DAIKINu.

12. Jakékoliv reklamace či nároky z titulu vad krytých zárukou je zákazník povinen uplatnit u DAIKINu písemně.

B. Náhrada škody ze strany DAIKIN se ve smyslu § 386 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozděj-
ších předpisů, omezuje maximální částkou rovnající se ceně zboží, v jehož důsledku škoda vznikla. Omezení uvedené 
v předchozí větě se nevztahuje na právo zákazníka na náhradu škody způsobenou DAIKINem úmyslně

X. VRÁCENÍ ZBOŽÍ
1. Zákazník je oprávněn zboží vrátit a/nebo vyměnit pouze na základě předchozího písemného souhlasu DAIKINu, 

přičemž i v případě, že se DAIKIN dle svého výlučného uvážení rozhodne vratku zboží akceptovat, akceptuje vrácení 
zboží pouze v min. hodnotě 2 500 Kč bez DPH a max. hodnotě 1 250 000 Kč bez DPH za předpokladu, že toto zboží 
není poškozeno, nebylo použito, je zabaleno v originálních obalech a je v takových podmínkách umožňujících jeho 
další prodej. Zejména vrácení již nainstalovaného zboží (včetně chillerů) a speciálně vyrobených produktů (zboží) 
včetně náhradních dílů nebude v žádném případě ze strany DAIKINu akceptováno.

2. Zákazník V případě, že si zákazník přeje vznést návrh na vrácení a/nebo výměnu zboží ve smyslu čl. X odst. 1 těchto 
Všeobecných obchodních podmínek, je povinen vyplnit formulář „Požadavek na vrácení zboží“, dostupný na www.
daikin.cz a doručit jej (faxem nebo mailem) do DAIKINu na jím určenou adresu nejpozději do 10 dnů od dodání zboží. 

3. Zákazník je v případě, že DAIKIN souhlasil s vrácením a/nebo výměnou zboží ve smyslu čl. X odst. 1 těchto 
Všeobecných obchodních podmínek, povinen doručit zboží na své nebezpečí a náklady do místa určeného 
DAIKINem.

4. V každém případě vrácení a/nebo výměny zboží bude zákazníkovi dobropisováno maximálně 80% ceny bez DPH, 
za níž DAIKIN toto zboží prodal zákazníkovi. Všechny standardní vratky budou předmětem poplatků za přeskladnění 
/ administrativních poplatků ve výši 20% z ceny dotčeného zboží bez DPH.

5. Všechny vratky zboží DAIKIN prověří. Jestliže zboží není vráceno v souladu s těmito Všeobecnými obchodními pod-
mínkami (viz. čl. X odst. 1 – 4 těchto Všeobecných obchodních podmínek), je DAIKIN oprávněn bez dalšího odmítnout 
vratku zboží a vrátit zboží zpět zákazníkovi na náklady a nebezpečí zákazníka. Alternativně k uvedenému v předchozí 
větě je DAIKIN oprávněn účtovat zákazníkovi vyšší náklady na přeskladnění zboží / admininstrativní poplatky než je 
20% z ceny dotčeného zboží bez DPH uvedených v čl. X odst. 4 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

6 Jakýkoliv DAIKINem vystavený dobropis, resp. pohledávka zákazníka za DAIKINem z takto vystaveného dobropisu, 
bude vždy započtena oproti pohledávkám DAIKINu za zákazníkem, které vzniknou z budoucích dodávek zboží 
DAIKINem zákazníkovi, a tedy žádná jiná forma úhrady pohledávky zákazníka za DAIKINem z vystaveného dobropisu 
není přípustná, nestanoví – li DAIKIN v konkrétním případě jinak.

XI. SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST, ROZHODNÉ PRÁVO
1. Veškeré spory, které vzniknou mezi DAIKINem a zákazníkem budou řešeny obecným soudem s místní příslušností 

dle sídla DAIKIN. 
2. Veškeré smluvní vztahy jakož i veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito smluvními vztahy se řídí českým právem 

s vyloučením jeho kolizních norem. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije. 
3. Práva a povinnosti DAIKINu a zákazníka, která nejsou výslovně upraveny příslušnou smlouvou či těmito všeobecnými 

obchodními podmínkami, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, 
a ostatními právními předpisy v mezích jejich působnosti.

XII. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE
1. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nebo 

smlouvy, uzavřené mezi DAIKINem a zákazníkem, zůstává platnost a účinnost zbývajících ustanovení nedotčena. 
Neplatná či neúčinná ustanovení budou nahrazena takovými přípustnými ustanoveními, která jsou sjednané vůli stran 
nejblíže. 

XIII. OSTATNÍ
1. Zákazník je oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za DAKINem na třetí osobu pouze s předchozím písemným 

souhlasem DAIKINu.
2. Informace poskytnuté DAIKINem zákazníkovi v souvislosti se smlouvou a objednávkami se považují za důvěrné.
3. Zákazník se zavazuje, že neporuší obchodní tajemství DAIKINu, o kterém se dozví v souvislosti s obchodním vzta-

hem. Zároveň se zavazuje, že zajistí dodržování obchodního tajemství DAIKINu i obchodními partnery zákazníka. 
4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.dubna 2012, ruší bez dalšího Všeobecné 

obchodní podmínky DAIKIN ze dne 1.5.2010, a jejich platnost a účinnost není časově omezená. 

IBC – Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Czech Republic
tel.: +420 221 715 700, fax: +420 221 715 701, office@daikin.cz, www.daikin.cz

Obchodní podmínky společnosti Daikin jsou k dispozici také na internetu na webových stránkách www.daikin.cz.



Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany 

Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe 

HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné 

výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel 

vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího 

upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zříká odpovědnosti za 

jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejširším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo 

výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

Unikátní pozice společnosti Daikin jako výrobce 

klimatizačních zařízení, kompresorů a chladiv vedla 

k úzké angažovanosti v otázkách životního prostředí. Již 

několik let je záměrem společnosti Daikin stát se lídrem 

v poskytování produktů, které mají minimální vliv na 

životní prostředí. Tato výzva vyžaduje ekologický design 

a vývoj široké řady produktů a energetický management 

systém, což vyúsťuje v zachování energie a snížení 

odpadů.  
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DAIKIN AIRCONDITIONING

CENTRAL EUROPE – 

CZECH REPUBLIC spol. s r.o.

budova IBC – Pobřežní 3

CZ – 186 00 Praha 8

Tel.: +420 221 715 700

Fax: +420 221 715 701

e-mail: offi  ce@daikin.cz

www.daikin.cz

Vytištěno na papíru běleném bez použití chlóru. Použitá 

výrobní technologie s certifi kací ISO 14001 minimalizuje 

nežádoucí vlivy a vyjadřuje hluboký respekt k životnímu 

prostředí.


