
   Výrazně nižší ceny elektřiny (vůči 
distributorovi budete vystupovat jako 
velkoodběratel)

   Úspory na fixních poplatcích za jističe 
(jednotlivé bytové elektroměry nahradí jeden 
společný)

   Vyplatí se, pokud uvažujete o fotovoltaické 
elektrárně (v opačném případě by energie 
byla dostupná jen ve společných prostorách)

Co získáte sloučením elektroměrů?

Společné 
odběrné místo
Využívejte vyrobenou elektřinu ze slunce 
ve společných prostorách i v jednotlivých 
bytech.
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Centrální 
odběrné místo

Solární elektrárna

Malé elektroměry 
sloužící k rozúčtování



   Vyrobíte si až 35 % elektřiny, kterou nemusíte 
odebírat z veřejné sítě

   Ušetříte až 40 % na účtech za elektřinu

   Dosáhnete na nižší jednotkovou cenu 
za MWh

   Ušetříte na fixních poplatcích za jističe

   Zvýší se vaše energetická soběstačnost

   Vše dodáme na klíč a pomůžeme 
i s dotacemi

   Využijete energii vyrobenou elektrárnou 
i když slunce nesvítí

   Přináší úspory zvláště behem kratších dnů 
v zimních měsících

   Bez baterie byste přebytečnou energii 
dodávali zpátky do sítě, což se určitě 
nevyplatí

Proč si pořídit solární elektrárnu?

Proč se vyplatí i pořízení baterie?

Solární elektrárna 
a baterie
Vyrábějte si vlastní elektřinu zdarma díky 
fotovoltaické elektrárně na vaší střeše 
a užívejte ji i když slunce nesvítí.

Vyrobenou elektřinu využijete:

V jednotlivých 
bytech

Na ohřev 
teplé vody

Ve společných 
prostorách



   Včasné a inteligentní varování zabrání 
finančním škodám i zdravotním úrazům

   Systém ochrání vás i vaše sousedy před 
velkými i malými haváriemi

   Získáte slevu na pojištění domácnosti 
i nemovitosti

   Jednoduché ovládání v aplikaci Dominiq

  Výhodné financování pouze s Domy sobě

   Dálkový monitoring nutnosti výměny baterií

   Poradenství a krizový plán v případě havárie

Proč se vyplatí bezpečnostní čidla 
v bytě?

Bezpečnostní 
čidla
Chraňte svůj byt před požáry a nehodami 
s bezpečnostními čidly.

Modul bezpečnost chrání proti

Požáru Výbuchu plynu Havárii vody



   Pohodlné a úsporné měření vody a tepla 
kdykoli bez nutnosti vstupu do bytů

   Vyúčtování dostupné každý den online 
s upozorněním na nestandardní vývoj 
spotřeby (únik vody, tepla atd.)

   Minimální nároky na správce domu

   Maximálně jednoduché ovládání pro 
vlastníky bytů díky chytrému systému 
Dominiq

Proč přejít na dálkové odečty vody 
a tepla?

Dálkové odečty 
vody a tepla
Připravte se už nyní na povinné dálkové 
odečty vody a tepla.

Od 1. 1. 2022 je povinné dělat 
vyúčtování 12x za rok bez ohledu na 
typu měřidel.

Od 1. 1. 2027 musí mít dálkové odečty 
všechna měřidla.

Pomůžeme vám splnit 
zákonná nařízení



   Jediná síť pro všechny měřáky, čidla apod.

   Informace o spotřebě energií přehledně 
a kdykoli 

   Dálkové odečty bez nutnosti vstupu do bytu 
a složitého kopání kabelů

   Oddělené přístupy pro obyvatele jednotlivých 
bytů a správu domu (výbor SVJ, správní 
firma apod.)

   Funguje na PC, tabletu, v mobilu i na 
notebooku

Jak funguje Dominiq?

Chytrá aplikace 
Dominiq
Ovládejte spotřebu i odečty energie 
přehledně kdykoli a kdekoli s chytrou 
bezdrátovou sítí Dominiq.

Na Dominiqa snadno připojíte,  
co potřebujete

Solární  
panely

Měřáky elektřiny 
a vody

Veškerá 
bezpečnostní čidla



1 3 5 7

2 4 6

Indikativní 
nabídka

Zde se nacházíte

Finální nabídka

Do 5 dnů
od dodání vašich 

podkladů

Upřesnění informací 
se specialistou 

a finalizace nabídky.

Hlasování SVJ
Čím dřív se vaše SVJ 
sejde, tím dříve bude 
realizace pokračovat.

Podpis smlouvy  
a zaplacení 

faktury

Do 30 dnů

Fakturace 1/3 přibližně 
do 15 dnů od podpisu 

smlouvy. Splatnost faktury 
30 dnů od vystavení.

Žádost o dotaci 
NZÚ a další 

administrativa

6 měsíců

Technická příprava 
projektu, statický 

posudek, stanovisko 
hasičů.

Cca 3 týdny

Instalace
Délka trvání závisí na 
produktu, který jste si 

vybrali.

A můžete začít 
šetřit na účtech 

za energie!

Celým procesem vás provedeme během 7–8 měsíců.


