ROTEX zmienił dystrybutora na rynku polskim!
Firma Rotex, jest niemieckim producentem zaawansowanych rozwiązań
grzewczych. Dobrze rozpoznawalnym w branży zarówno na rynku niemieckim jak i w
pozostałej części Europy.
Od wielu lat firma ROTEX współpracowała z koncernem DAIKIN, w zakresie
zakupu sprężarek, które wykorzystywała do produkcji własnych pomp ciepła. Wieloletnie
doświadczenie we współpracy, profesjonalizm i wysoka, jakość produktów firmy ROTEX
spowodowały, iż koncern DAIKIN podejmując decyzje o rozwoju segmentu ogrzewania,
zdecydował się na włączenie marki ROTEX do swojej oferty.
1 października 2008 roku nastąpiło oficjalne przejęcie firmy, ROTEX GmbH
przez firmę DAIKIN Europe NV z siedzibą w Ostendzie (Belgia).
W roku 2010 firma DAIKIN Europe w porozumieniu z firmą DAIKIN Airconditioning
Poland podjęły decyzję o przejęciu dystrybucji produktów marki ROTEX na rynku polskim.
Od tego czasu firma DAIKIN Ariconditioning Poland Sp.z o.o. , z siedzibą w Warszawie,
stała się jedynym oficjalnym dystrybutorem urządzeń
ROTEX.
Miło nam poinformować, iż firma Daikin Arconditioning Poland,
przejmując dystrybucję produktów marki ROTEX, oferować będzie pełną i wysoce
profesjonalną obsługę w zakresie doboru, doradztwa technicznego, dostaw produktów,
wsparcia serwisowego i obsługi posprzedażowej.
W naszej ofercie produktów marki ROTEX skierowanej na rynek polski zawarliśmy:
- pompy ciepła powietrze-woda, grzewczo- chłodzące, sterowane inwerterowo
- systemy kolektorów słonecznych w technologii Drain Back (system bez glikolu)
- stojące kotły kondensacyjne gazowe oraz olejowe
- rozwiązania buforów energii
- zbiorniki dla wody deszczowej i oleju opałowego
- systemy ogrzewania podłogowego
Wszystkim firmom, które przekażą nam adresy e-mail do korespondencji będziemy
na bieżąco przesyłali aktualności marketingowe, produktowe i techniczne.
Zapraszamy również na stronę internetową www.rotex.com.pl
Zapraszamy do współpracy.
W imieniu DAIKIN Airconditioning Poland
Jerzy Grabek

Łukasz Matykiewicz

Konsultant ds. techniczno handlowych ROTEX
adres e-mail: grabek.j@daikin.pl
tel.
+ 48 22 319 90 20
kom.
+48 691 892 711

Koordynator serwisu technicznego ROTEX
adres e-mail: matykiewicz.l@daikin.pl
tel. + 48 22 319 90 23
kom. +48 691 892 500

Poniżej przykładowe sugerowane ceny katalogowe na urządzenia marki ROTEX.
- Podano sugerowane ceny katalogowe ważne na dzień 26.07..2013
- Wszystkie ceny podano w PLN netto. Należy doliczyć ustawowy podatek VAT.

Strona 1

Układy pomp ciepła grzewczo-chłodzących typu powietrze- woda z kolektorami
słonecznymi (do c.o. oraz c.w.u.) oraz dodatkowymi źródłami ciepła (kominek, kocioł
stałopalny, gazowy, olejowy, elektryczny…)
Pompa ciepła powietrze –woda ROTEX HPSU compact BIV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

System typu split, składający się z modułu zewnętrznego i wewnętrznego
zabudowanego na zbiorniku buforowym energii z funkcją przygotowywania c.w.u.
W standardzie – chłodzenie oraz grzanie c.o. i c.w.u.
0
Niskotemperaturowa, maksymalna temperatura zasilania instalacji 55 C
0
Praca do temperatur zewnętrznych -25 C
Zakres mocy nominalnych urządzeń od 4 do 16 kW
Płynnie regulowana moc grzewcza, technologia inwerterowa
Pojemność zbiornika buforowego energii 300l lub 500l
Zbiornik buforowy nie zwiększający bezwładności pracy instalacji grzewczej
Wbudowany higieniczny wysokowydajny przepływowy, rurowy podgrzewacz
c.w.u (bez konieczności wygrzewania!)
Zintegrowana funkcja solarna do c.o. i c.w.u. (DrainBack – kolektory bez
glikolu)
Zintegrowane podłączenie ciśnieniowych kolektorów słonecznych do
wspomagania c.o. oraz c.w.u.
Elektronicznie sterowany system zabezpieczający przed nadmiernym
wzrostem temperatury na instalacji c.o. przy wykorzystaniu dodatkowych
źródeł energii w buforze
ISM (Inteligentne zarządzanie pracą bufora energii)
Zintegrowany elektronicznie sterowany zawór nadmiarowo przepływowy
Przygotowany do funkcji SmartGrid
Zintegrowany elektroniczny regulator pogodowy ROTEX RoCon B1
o Proste i spójne pola obsługi dla ROTEX A1, GCU compact i HPSU
compact
o Przejrzysty wyświetlacz tekstowy
o Intuicyjne menu
o Możliwe sterowanie internetowe (App)
Możliwość bezpośredniego podłączenia do bufora energii, dodatkowego
źródła ciepła (np. kominek, kocioł stałopalny) do wspomagania grzania c.o.
oraz c.w.u.

- Podano sugerowane ceny katalogowe ważne na dzień 26.07..2013
- Wszystkie ceny podano w PLN netto. Należy doliczyć ustawowy podatek VAT.

Strona 2

Zestaw pompy ciepła powietrze – woda, o mocy nominalnej 4kW (płynna modulacja mocy grzewczej od 1,8kW), dedykowany
do budynków pasywnych i niskoenergetycznych z 300l warstwowym zbiornikiem buforowym energii, przepływowym
higienicznym podgrzewaczem c.w.u. z możliwością bezpośredniego podłączenia kolektorów słonecznych w systemie DRAIN
BACK lub ciśnieniowym(od 2 do 3 płaskich kolektorów słonecznych Rotex SOLARIS) oraz dodatkowego źródła ciepła (np.
kominek z płaszczem wodnym lub kocioł na pellet) do wspomagania ogrzewania c.o. oraz c.w.u.

Zestaw pompy ciepła compact typu powietrze-woda marki ROTEX o mocy 4 kW (grzanie/chłodzenie)
Opis

Typ

HPSU Bi-Bloc Wymiary modułu zewnętrznego (w/s/g) 735 x 825 x 300 mm
HPSU Bi-Bloc 4kW moduł zewnętrzny 1-230V
RRLQ004CAV3

Nr katalogowy

RRLQ004CAV3

Cena
netto PLN
6 499,00

HPSU compact 304 H/C Biv 4kW Wymiary modułu wewnętrznego (w/s/g) 1945x 595 x 615 mm
15 360,00
HPSU compact 304 H/C Biv 4kW moduł
HPSU compact 304 H/C Biv
141534
wewnętrzny z podgrzewaczem c.w.u.
820,00
Grzałka elektryczna 3x230V/ 9000 Wat BU9c
141028
wspomaganie ogrzewania c.w.u. oraz c.o.
22 679,00
Sugerowana cena katalogowa zestawu marki ROTEX PLN
Przy zastosowaniu zestawu 3 kolektorów słonecznych marki ROTEX – możliwość uzyskania dotacji w wysokości do
7’897,00 pln brutto.
Kompletny zestaw 3 płaskich kolektorów słonecznych marki ROTEX Solaris w systemie DrainBack (w zestawie: kolektory
słoneczne, stelaże, haki mocujące stelaże do dachu, przejścia dachowe, rury solarne łączące kolektory z grupa pompową,
solarna grupa regulacyjno-pompowa), w zależności od rodzaju dachu:
Sugerowana cena katalogowa netto – od 14’900 pln (dach skośny, blachodachówka) do 19’590,00 pln (dach płaski)

- Podano sugerowane ceny katalogowe ważne na dzień 26.07..2013
- Wszystkie ceny podano w PLN netto. Należy doliczyć ustawowy podatek VAT.
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Zestaw pompy ciepła powietrze o mocy nominalnej 6kW w (płynna modulacja mocy grzewczej od 1,8kW) – z 300l warstwowym
zbiornikiem buforowym energii, przepływowym higienicznym podgrzewaczem c.w.u. z możliwością bezpośredniego podłączenia
kolektorów słonecznych w systemie DRAIN BACK lub ciśnieniowym (od 2 do 5 płaskich kolektorów słonecznych Rotex
SOLARIS) oraz dodatkowego źródła ciepła (np. kominek z płaszczem wodnym lub kocioł na pellet) do wspomagania
ogrzewania c.o. oraz c.w.u.

Zestaw pompy ciepła compact typu powietrze-woda marki ROTEX o mocy 6 kW (grzanie/chłodzenie)
Opis

Typ

Nr katalogowy

Cena
netto PLN

RRLQ006CAV3

7 990,00

HPSU Bi-Bloc Wymiary modułu zewnętrznego (w/s/g) 735 x 825 x 300 mm
HPSU Bi-Bloc 6 kW moduł zewnętrzny 1-230V

RRLQ006CAV3

HPSU compact 308 H/C Biv 6-8kW Wymiary modułu wewnętrznego (w/s/g) 1945x 595 x 615 mm
16 170,00
HPSU compact 308 H/C Biv 6-8kW moduł
HPSU compact 308 H/C Biv 141535
wewnętrzny z podgrzewaczem c.w.u.
820,00
Grzałka elektryczna 3x230V/ 9000 Wat BU9c
141028
wspomaganie ogrzewania c.w.u. oraz c.o.
24 980,00
Sugerowana cena katalogowa zestawu marki ROTEX
Przy zastosowaniu zestawu 3 kolektorów słonecznych marki ROTEX – możliwość uzyskania dotacji w wysokości do 7’897,00
pln brutto.
Kompletny zestaw 3 płaskich kolektorów słonecznych marki ROTEX Solaris w systemie DrainBack (w zestawie: kolektory
słoneczne, stelaże, haki mocujące stelaże do dachu, przejścia dachowe, rury solarne łączące kolektory z grupa pompową,
solarna grupa regulacyjno-pompowa), w zależności od rodzaju dachu:
Sugerowana cena katalogowa netto – od 14’900 pln (dach skośny, blachodachówka) do 19’590,00 pln (dach płaski)
Zestaw pompy ciepła powietrze o mocy nominalnej 6kW w (płynna modulacja mocy grzewczej od 1,8kW) – z 500l warstwowym
zbiornikiem buforowym energii, przepływowym higienicznym podgrzewaczem c.w.u. z możliwością bezpośredniego podłączenia
kolektorów słonecznych w systemie DRAIN BACK lub ciśnieniowym (od 2 do 5 płaskich kolektorów słonecznych Rotex
SOLARIS) oraz dodatkowego źródła ciepła (np. kominek z płaszczem wodnym lub kocioł na pellet) do wspomagania
ogrzewania c.o. oraz c.w.u.

Zestaw pompy ciepła compact typu powietrze-woda marki ROTEX o mocy 6 kW (grzanie/chłodzenie)
Opis

Typ

HPSU Bi-Bloc Wymiary modułu zewnętrznego (w/s/g) 735 x 825 x 300 mm
HPSU Bi-Bloc 6 kW moduł zewnętrzny 1-230V RRLQ006CAV3

Nr katalogowy

Cena
netto PLN

RRLQ006CAV3

7 990,00

HPSU compact 508 H/C Biv 6-8kW Wymiary modułu wewnętrznego (w/s/g) 1945x 595 x 615 mm
19 150,00
HPSU compact 508 H/C Biv 6-8kW moduł
HPSU compact 508 H/C Biv 141536
wewnętrzny z podgrzewaczem c.w.u.
820,00
Grzałka elektryczna 3x230V/ 9000 Wat BU9c
141028
wspomaganie ogrzewania c.w.u. oraz c.o.
27 960,00
Sugerowana cena katalogowa zestawu marki ROTEX
Przy zastosowaniu zestawu 3 kolektorów słonecznych marki ROTEX – możliwość uzyskania dotacji w wysokości do
7’897,00 pln brutto.
Przy zastosowaniu zestawu 4 kolektorów słonecznych marki ROTEX – możliwość uzyskania dotacji w wysokości do
10’530 pln brutto.
Przy zastosowaniu zestawu 5 kolektorów słonecznych marki ROTEX – możliwość uzyskania dotacji w wysokości do
13’162 pln brutto.
Kompletny zestaw 3 płaskich kolektorów słonecznych marki ROTEX Solaris w systemie DrainBack (w zestawie: kolektory
słoneczne, stelaże, haki mocujące stelaże do dachu, przejścia dachowe, rury solarne łączące kolektory z grupa pompową,
solarna grupa regulacyjno-pompowa), w zależności od rodzaju dachu:
Sugerowana cena katalogowa netto – od 14’900 pln (dach skośny, blachodachówka) do 19’590,00 pln (dach płaski)
Kompletny zestaw 5 płaskich kolektorów słonecznych marki ROTEX Solaris w systemie DrainBack (w zestawie: kolektory
słoneczne, stelaże, haki mocujące stelaże do dachu, przejścia dachowe, rury solarne łączące kolektory z grupa pompową,
solarna grupa regulacyjno-pompowa), w zależności od rodzaju dachu:
Sugerowana cena katalogowa netto – od 22’900 pln (dach skośny, blachodachówka) do 28’450,00 pln (dach płaski)

- Podano sugerowane ceny katalogowe ważne na dzień 26.07..2013
- Wszystkie ceny podano w PLN netto. Należy doliczyć ustawowy podatek VAT.
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Zestaw pompy ciepła powietrze o mocy nominalnej 8kW w (płynna modulacja mocy grzewczej od 1,8kW) – z 300l
warstwowym zbiornikiem buforowym energii, przepływowym higienicznym podgrzewaczem c.w.u. z możliwością
bezpośredniego podłączenia kolektorów słonecznych w systemie DRAIN BACK lub ciśnieniowym (od 2 do 3 płaskich
kolektorów słonecznych Rotex SOLARIS) oraz dodatkowego źródła ciepła (np. kominek z płaszczem wodnym lub kocioł na
pellet) do wspomagania ogrzewania c.o. oraz c.w.u.

Zestaw pompy ciepła compact typu powietrze-woda marki ROTEX o mocy 8 kW (grzanie/chłodzenie)
Opis

Typ

Nr katalogowy

Cena
netto PLN

RRLQ006CAV3

10’990,00

HPSU Bi-Bloc Wymiary modułu zewnętrznego (w/s/g) 735 x 825 x 300 mm
HPSU Bi-Bloc 8 kW moduł zewnętrzny 1-230V

RRLQ008CAV3

HPSU compact 308 H/C Biv 6-8kW Wymiary modułu wewnętrznego (w/s/g) 1945x 595 x 615 mm
16’170,00
HPSU compact 308 H/C Biv 6-8kW moduł
HPSU compact 308 H/C Biv 141535
wewnętrzny z podgrzewaczem c.w.u.
820,00
Grzałka elektryczna 3x230V/ 9000 Wat BU9c
141028
wspomaganie ogrzewania c.w.u. oraz c.o.
27’980,00
Sugerowana cena katalogowa zestawu marki ROTEX
Przy zastosowaniu zestawu 3 kolektorów słonecznych marki ROTEX – możliwość uzyskania dotacji w wysokości
do 7’897,00 pln brutto.
Zestaw pompy ciepła powietrze o mocy nominalnej 8kW w (płynna modulacja mocy grzewczej od 1,8kW) – z 500l
warstwowym zbiornikiem buforowym energii, przepływowym higienicznym podgrzewaczem c.w.u. z możliwością
bezpośredniego podłączenia kolektorów słonecznych w systemie DRAIN BACK lub ciśnieniowym (od 2 do 5 płaskich
kolektorów słonecznych Rotex SOLARIS) oraz dodatkowego źródła ciepła (np. kominek z płaszczem wodnym lub kocioł na
pellet) do wspomagania ogrzewania c.o. oraz c.w.u.

Zestaw pompy ciepła compact typu powietrze-woda marki ROTEX o mocy 6 kW (grzanie/chłodzenie)
Opis

Typ

Nr katalogowy

Cena
netto PLN

RRLQ006CAV3

10’990,00

HPSU Bi-Bloc Wymiary modułu zewnętrznego (w/s/g) 735 x 825 x 300 mm
HPSU Bi-Bloc 8 kW moduł zewnętrzny 1-230V

RRLQ008CAV3

HPSU compact 508 H/C Biv 6-8kW Wymiary modułu wewnętrznego (w/s/g) 1945x 595 x 615 mm
19’150,00
HPSU compact 508 H/C Biv 6-8kW moduł
HPSU compact 508 H/C Biv 141536
wewnętrzny z podgrzewaczem c.w.u.
820,00
Grzałka elektryczna 3x230V/ 9000 Wat BU9c
141028
wspomaganie ogrzewania c.w.u. oraz c.o.
30’960,00
Sugerowana cena katalogowa zestawu marki ROTEX
Przy zastosowaniu zestawu 3 kolektorów słonecznych marki ROTEX – możliwość uzyskania dotacji w wysokości do
7’897,00 pln brutto.
Przy zastosowaniu zestawu 4 kolektorów słonecznych marki ROTEX – możliwość uzyskania dotacji w wysokości do
10’530 pln brutto.
Przy zastosowaniu zestawu 5 kolektorów słonecznych marki ROTEX – możliwość uzyskania dotacji w wysokości do
13’162 pln brutto.
Kompletny zestaw 3 płaskich kolektorów słonecznych marki ROTEX Solaris w systemie DrainBack (w zestawie: kolektory
słoneczne, stelaże, haki mocujące stelaże do dachu, przejścia dachowe, rury solarne łączące kolektory z grupa pompową,
solarna grupa regulacyjno-pompowa), w zależności od rodzaju dachu:
Sugerowana cena katalogowa netto – od 14’900 pln (dach skośny, blachodachówka) do 19’590,00 pln (dach płaski)
Kompletny zestaw 5 płaskich kolektorów słonecznych marki ROTEX Solaris w systemie DrainBack (w zestawie: kolektory
słoneczne, stelaże, haki mocujące stelaże do dachu, przejścia dachowe, rury solarne łączące kolektory z grupa pompową,
solarna grupa regulacyjno-pompowa), w zależności od rodzaju dachu:
Sugerowana cena katalogowa netto – od 22’900 pln (dach skośny, blachodachówka) do 28’450,00 pln (dach płaski)

- Podano sugerowane ceny katalogowe ważne na dzień 26.07..2013
- Wszystkie ceny podano w PLN netto. Należy doliczyć ustawowy podatek VAT.
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Zestaw pompy ciepła powietrze o mocy nominalnej 11kW w – z 500l warstwowym zbiornikiem buforowym energii,
przepływowym higienicznym podgrzewaczem c.w.u. z możliwością bezpośredniego podłączenia kolektorów słonecznych w
systemie DRAIN BACK lub ciśnieniowym (od 2 do 5 płaskich kolektorów słonecznych Rotex SOLARIS) oraz dodatkowego
źródła ciepła (np. kominek z płaszczem wodnym lub kocioł na pellet) do wspomagania ogrzewania c.o. oraz c.w.u.

Zestaw pompy ciepła compact typu powietrze-woda marki ROTEX o mocy 11 kW (grzanie/chłodzenie)
Opis

Typ

Nr katalogowy

Cena
netto PLN

RRLQ011CAW1

18 650,00

HPSU Bi-Bloc Wymiary modułu zewnętrznego (w/s/g) 1345 x 900 x 320 mm
HPSU Bi-Bloc 11 kW moduł zewnętrzny 3-400V

RRLQ011CAW1

HPSU compact 516 H/C Wymiary modułu wewnętrznego (w/s/g) 1951 x 790 x 790 mm
HPSU compact 516 H/C 11-16 kW moduł
HPSU compact 516 H/C
wewnętrzny z podgrzewaczem c.w.u.
Grzałka elektryczna 3x230V/ 9000 Wat BU9c
wspomaganie ogrzewania c.w.u. oraz c.o.
Sugerowana cena katalogowa zestawu marki ROTEX

141533

17’440,00

141028

820,00
36’910,00

Zestaw pompy ciepła powietrze o mocy nominalnej 14kW w – z 500l warstwowym zbiornikiem buforowym energii,
przepływowym higienicznym podgrzewaczem c.w.u. z możliwością bezpośredniego podłączenia kolektorów słonecznych w
systemie DRAIN BACK lub ciśnieniowym (od 2 do 5 płaskich kolektorów słonecznych Rotex SOLARIS) oraz dodatkowego
źródła ciepła (np. kominek z płaszczem wodnym lub kocioł na pellet) do wspomagania ogrzewania c.o. oraz c.w.u.

Zestaw pompy ciepła compact typu powietrze-woda marki ROTEX o mocy 14 kW (grzanie/chłodzenie)
Opis

Typ

Nr katalogowy

Cena
netto PLN

RRLQ014CAW1

22’070,00

HPSU Bi-Bloc Wymiary modułu zewnętrznego (w/s/g) 1345 x 900 x 320 mm
HPSU Bi-Bloc 14 kW moduł zewnętrzny 3-400V

RRLQ014CAW1

HPSU compact 516 H/C Wymiary modułu wewnętrznego (w/s/g) 1951 x 790 x 790 mm
HPSU compact 516 H/C 11-16 kW moduł
HPSU compact 516 H/C
wewnętrzny z podgrzewaczem c.w.u.
Grzałka elektryczna 3x230V/ 9000 Wat BU9c
wspomaganie ogrzewania c.w.u. oraz c.o.
Sugerowana cena katalogowa zestawu marki ROTEX

141533

17’440,00

141028

820,00
40’330,00

Zestaw pompy ciepła powietrze o mocy nominalnej 16kW w – z 500l warstwowym zbiornikiem buforowym energii,
przepływowym higienicznym podgrzewaczem c.w.u. z możliwością bezpośredniego podłączenia kolektorów słonecznych w
systemie DRAIN BACK lub ciśnieniowym (od 2 do 5 płaskich kolektorów słonecznych Rotex SOLARIS) oraz dodatkowego
źródła ciepła (np. kominek z płaszczem wodnym lub kocioł na pellet) do wspomagania ogrzewania c.o. oraz c.w.u.

Zestaw pompy ciepła compact typu powietrze-woda marki ROTEX o mocy 16 kW (grzanie/chłodzenie)
Opis

Typ

Nr katalogowy

Cena
netto PLN

RRLQ016CAW1

24’900,00

HPSU Bi-Bloc Wymiary modułu zewnętrznego (w/s/g) 1345 x 900 x 320 mm
HPSU Bi-Bloc 16 kW moduł zewnętrzny 3-400V

RRLQ016CAW1

HPSU compact 516 H/C Wymiary modułu wewnętrznego (w/s/g) 1951 x 790 x 790 mm
HPSU compact 516 H/C 11-16 kW moduł
HPSU compact 516 H/C
wewnętrzny z podgrzewaczem c.w.u.
Grzałka elektryczna 3x230V/ 9000 Wat BU9c
wspomaganie ogrzewania c.w.u. oraz c.o.
Sugerowana cena katalogowa zestawu marki ROTEX

141533

17’440,00

141028

820,00
43’160,00

Przy zastosowaniu zestawu 3 kolektorów słonecznych marki ROTEX – możliwość uzyskania dotacji w wysokości do
7’897,00 pln brutto.
Przy zastosowaniu zestawu 4 kolektorów słonecznych marki ROTEX – możliwość uzyskania dotacji w wysokości do
10’530 pln brutto.
Przy zastosowaniu zestawu 5 kolektorów słonecznych marki ROTEX – możliwość uzyskania dotacji w wysokości do
13’162 pln brutto.
Kompletny zestaw 3 płaskich kolektorów słonecznych marki ROTEX Solaris w systemie DrainBack (w zestawie: kolektory
słoneczne, stelaże, haki mocujące stelaże do dachu, przejścia dachowe, rury solarne łączące kolektory z grupa pompową,
solarna grupa regulacyjno-pompowa), w zależności od rodzaju dachu:
Sugerowana cena katalogowa netto – od 14’900 pln (dach skośny, blachodachówka) do 19’590,00 pln (dach płaski)
Kompletny zestaw 5 płaskich kolektorów słonecznych marki ROTEX Solaris w systemie DrainBack (w zestawie: kolektory
słoneczne, stelaże, haki mocujące stelaże do dachu, przejścia dachowe, rury solarne łączące kolektory z grupa pompową,
solarna grupa regulacyjno-pompowa), w zależności od rodzaju dachu:
Sugerowana cena katalogowa netto – od 22’900 pln (dach skośny, blachodachówka) do 28’450,00 pln (dach płaski).
- Podano sugerowane ceny katalogowe ważne na dzień 26.07..2013
- Wszystkie ceny podano w PLN netto. Należy doliczyć ustawowy podatek VAT.
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