Na spokojny sen
zapewnij sobie komfort
i bezpieczeństwo swojego domu.

Stabilne ceny prądu
w 2019 r.

Dodatkowe
korzyści

Wygodna
obsługa

OT
ZWRRĄD
ZA P iebie

serwis
Mój
TAURON

dla C

Sprawdź katalog produktów i zyskaj

Szanowni Państwo,
komfort, bezpieczeństwo i stabilność – tego szukają Państwo dla
siebie i swoich rodzin – i to od lat staramy się zapewniać, rozwijając
ofertę tak, by była jak najlepiej dopasowana do Państwa potrzeb.
Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi rozwiązaniami
TAURONA, które pozwalają zwiększyć komfort i bezpieczeństwo
domu i domowników. Zachęcamy do wyboru tych produktów
i usług, które najbardziej odpowiadają Państwa oczekiwaniom.

Nie tylko prąd i gaz
Dbamy o stabilne oferty cenowe. W TAURONIE wprowadziliśmy
rozwiązania prawne wynikające z ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r.
Dzięki temu ceny energii elektrycznej w 2019 r. pozostają na
poziomie cen z 30 czerwca 2018 r.
Proponujemy Państwu nie tylko zakup prądu i gazu. W katalogu
znajdą Państwo m.in. ofertę czujników alarmujących o ulatnianiu
się czadu, gazu i dymu. Dla bezpieczeństwa domowników takie
czujniki powinny być zainstalowane w każdym mieszkaniu.
Oferujemy też usługi serwisanta gazowego i elektrycznego.
To gwarancja szybkiej i fachowej naprawy instalacji i urządzeń.
Bezpieczeństwo i komfort zwiększą również urządzenia Smart
Home od TAURONA, np. kamery monitorujące otoczenie domu.
W TAURONIE każde gospodarstwo domowe znajdzie też
ogrzewanie dopasowane do swoich potrzeb. Mogą Państwo
wybrać ogrzewanie gazowe, elektryczne lub na ekogroszek.

Korzystne ceny i dodatkowe bonusy
Każde z rozwiązań przedstawionych w katalogu jest przydatne
i funkcjonalne. Wszystkie są dostępne w TAURONIE w korzystnej
cenie i dają dodatkowe korzyści.
Można kupić tańsze – w porównaniu z ofertą taryfową – prąd i gaz.
Oferta TAURONA wiąże się też z bonusami, które klienci otrzymują
w programie zwrot za prąd. Kto zdecyduje się na zakup urządzeń
grzewczych w TAURONIE, będzie mógł skorzystać z atrakcyjnego
kredytu ratalnego.

Śpij spokojnie
Zadbamy o najważniejsze potrzeby i dobrą energię...........................................str. 4
OFERTA SPECJALNA – razem lepiej...........................................................................str. 6
Osobno też dobrze – fachowcy od prądu lub gazu................................................str. 7
Pomoc informatyka.........................................................................................................str. 8
Łatwy dostęp do lekarzy specjalistów.......................................................................str. 9
Zawsze w kontakcie i wygodnie – serwis i aplikacja Mój TAURON................ str. 10
Zwrot za prąd.................................................................................................................. str. 12

Zatroszczymy się o komfort i bezpieczeństwo.................................................. str. 14
Sterowanie domem gdziekolwiek jesteś................................................................ str. 16
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem............................................................... str. 17
Darmowa energia ze słońca....................................................................................... str. 18
Regulacja ciepła na miejscu i na odległość............................................................ str. 19

Zapewnimy ciepło i przytulną atmosferę............................................................ str. 20
Czyste fakty o wymianie ogrzewania...................................................................... str. 22
Nowoczesne technologie............................................................................................ str. 24
Przede wszystkim wygoda......................................................................................... str. 25
Tradycyjne ogrzewanie proste w obsłudze........................................................... str. 26
Ekogroszek i wsparcie w przypadku awarii pieca................................................ str. 27

Zalety serwisu Mój TAURON
Mamy dla Państwa także nowy, internetowy serwis obsługowy
Mój TAURON. Każdy, kto założy konto w serwisie, będzie mógł
korzystać z bezpłatnego dostępu do swoich rozliczeń za prąd i gaz
oraz ofert.
Za pośrednictwem serwisu Mój TAURON mogą Państwo również
dokonywać zakupów. Na przykład zamówić w ten sposób prąd, gaz
oraz zestaw urządzeń smart i otrzymać 200 zł zwrotu za prąd oraz
niższe ceny.

Oferty z gwarancją TAURONA
Każdemu, kto stawia na bezpieczeństwo domu i domowników,
dajemy gwarancję, że oferowane przez TAURON usługi, urządzenia
i sprzęty są najwyższej jakości. Współpracujemy tylko z firmami,
które są solidne i mają ugruntowaną pozycję na rynku.
Tak więc, wybierając produkty i usługi z oferty TAURONA, będą
Państwo mogli cieszyć się najwyższą jakością w korzystnej cenie.
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POLECAMY
Lubisz mieć kontrolę nad tym, co się dzieje w Twoim
domu? Ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo?
Skorzystaj z oferty specjalnej na pakiet prądu i gazu,
a urządzenia smart (kamerę oraz czujnik gazu)
otrzymasz od nas w bonusie. Bo razem jest lepiej.

Dopiero płaciłeś za naprawę zmywarki, a już trzeba
dzwonić po fachowca od pralki? A może Twój
kocioł gazowy wymaga naprawy i obawiasz się
kosztów? Skorzystaj z oferty z usługami fachowców
i atrakcyjnych cen prądu lub gazu. Wybierz Prąd
z Serwisantem 24H lub Gaz z Serwisantem
gazowym 24H i nie przejmuj się usterkami.

Śpij spokojnie,
zadbamy o najważniejsze potrzeby
i dobrą energię w Twoim domu.
Przyjazny i ciepły dom to nie tylko cztery ściany, ale
także prąd i urządzenia, bez których trudno wyobrazić
sobie codzienne funkcjonowanie. Żeby dom był Twoją
oazą, wszystko w nim musi działać bez zakłóceń.
Wyobraź sobie, że teraz nie musisz szukać fachowca,
gdy zepsuje się telewizor, pralka czy lodówka. Nie musisz
też być informatykiem, aby Twój sprzęt komputerowy
i oprogramowanie działały sprawnie. Nie musisz brać
urlopu i czekać cały dzień na lekarza w przychodni.
Możesz spać spokojnie.
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Korzystasz z komputera, ale oprogramowanie
i naprawy to już nie Twoja bajka? Spokojnie.
Zostaw to naszym fachowcom.

Nagłe zachorowanie lub wypadek może zdarzyć się
każdemu. Dzięki usłudze Zdrowie 24H ułatwimy Ci
dostęp do lekarzy.

Chcesz mieć dostęp do informacji tu i teraz? Masz
Mój TAURON – masz wygodę! Zyskujesz dostęp do
umów, faktur, salda, dedykowanych ofert, a także
możliwość zapłaty za prąd i gaz czy samodzielne
podanie odczytu licznika.

Lubisz miłe niespodzianki? Kupując w TAURONIE,
możesz otrzymać zwrot za prąd. Sprawdź, ile pieniędzy
zasili Twój rachunek.

Pakiet prąd z gazem
+ urządzenia smart
Dowiedz się więcej na str. 6

Prąd z Serwisantem 24H
lub Gaz z Serwisantem
gazowym 24H
Dowiedz się więcej na str. 7

Prąd z Serwisantem
komputerowym 24H
Dowiedz się więcej na str. 8

Prąd z usługą Zdrowie 24H
Dowiedz się więcej na str. 9

Serwis i aplikacja
Mój TAURON
Dowiedz się więcej na str. 10

Zwrot za prąd
Dowiedz się więcej na str. 12
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OFERTA SPECJALNA – razem lepiej

Osobno też dobrze –
fachowcy od prądu lub gazu

Lubisz mieć kontrolę nad tym, co się dzieje

Dopiero płaciłeś za naprawę zmywarki, a już trzeba dzwonić po fachowca

w Twoim domu? Ważne jest dla Ciebie

od pralki? A może Twój kocioł gazowy wymaga naprawy i obawiasz się

bezpieczeństwo? Skorzystaj z OFERTY SPECJALNEJ

kosztów? Skorzystaj z oferty z usługami fachowców i atrakcyjnych cen

na pakiet prądu i gazu, a urządzenia smart (kamerę

prądu lub gazu. Wybierz Prąd z Serwisantem 24H lub Gaz z Serwisantem

oraz czujnik gazu) otrzymasz od nas w bonusie. Bo

gazowym 24H i nie przejmuj się usterkami.

razem jest lepiej.
WYBIERZ

Pakiet prąd z gazem + urządzenia smart

WYBIERZ
ZYSKAJ

ZYSKAJ

5% NIŻSZA CENA SPRZEDAŻY GAZU (ZA KWH)
Cena będzie niższa od ceny największego sprzedawcy gazu.

5% NIŻSZA CENA SPRZEDAŻY PRĄDU (ZA KWH)
Cena będzie niższa od naszej taryfy przez cały okres trwania cennika dzięki
Gwarancji Stałego Rabatu. Wystarczy, że udzielisz nam zgód marketingowych
i zaktualizujesz dane osobowe.

NAPRAWA INSTALACJI I URZĄDZEŃ GAZOWYCH
Pomożemy w razie awarii instalacji i urządzeń takich jak np.
kuchenka, kocioł, kominek. Specjalista gazownik przyjedzie w czasie
nie dłuższym niż 4 godziny od zgłoszenia awarii, przez całą dobę,
7 dni w tygodniu. Serwisant urządzeń gazowych zjawi się w ciągu
24 godzin z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

5% NIŻSZA CENA SPRZEDAŻY GAZU (ZA KWH)
Cena będzie niższa od ceny największego sprzedawcy gazu.
ZA DARMO SERWISANT 24H PRZEZ ROK – NAPRAWA INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ I URZĄDZEŃ RTV, AGD, PC
Pomożemy w razie awarii instalacji i urządzeń takich jak komputer, pralka,
lodówka czy telewizor.
ZA DARMO SERWISANT GAZOWY 24H PRZEZ ROK – NAPRAWA INSTALACJI
I URZĄDZEŃ GAZOWYCH
Pomożemy w razie awarii instalacji i urządzeń gazowych takich jak kuchenki, kotły,
grzejniki, kominki.

WYBIERZ

dla C
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Kamera

Czujnik gazu

| 161,10 zł

| 121,50 zł

Zamów w serwisie
mojtauron.pl i odbierz

200 zł

Prąd z Serwisantem 24H

ZYSKAJ

5% NIŻSZA CENA SPRZEDAŻY PRĄDU (ZA KWH)
Cena będzie niższa od naszej taryfy przez cały okres trwania
cennika dzięki Gwarancji Stałego Rabatu. Wystarczy, że udzielisz
nam zgód marketingowych i zaktualizujesz dane osobowe.

BONUS O WARTOŚCI OKOŁO 300 ZŁ
W pakiecie otrzymasz kamerę i czujnik gazu.

OT
ZWRRĄD
ZA P iebie

Gaz z Serwisantem gazowym 24H

NAPRAWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I URZĄDZEŃ RTV, AGD, PC
Pomożemy w razie awarii instalacji i urządzeń takich jak np. pralka,
telewizor, komputer. Elektryk zjawi się do 4 godzin od zgłoszenia
awarii, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Serwisant przyjedzie do
24 godzin od zgłoszenia usterki z wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy.
Dowiedz się
więcej na
str. 12-13

Szczegóły oferty dostępne w Regulaminach na tauron.pl. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty
handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego. Ceny brutto aktualne na dzień 12.03.2019 r. na tauron.pl/smarthome

OT
ZWRRĄD
ZA P iebie
dla C

Zamów w serwisie
mojtauron.pl i odbierz

100 zł

Dowiedz się
więcej na
str. 12-13

Szczegóły oferty dostępne w Regulaminach na tauron.pl. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty
handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego.
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Pomoc
informatyka

Łatwy dostęp
do lekarzy
specjalistów

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Korzystasz z komputera, ale oprogramowanie

Nagłe zachorowanie lub wypadek może

i naprawy to już nie Twoja bajka? Spokojnie.

zdarzyć się każdemu. Dzięki usłudze

Zostaw to naszym fachowcom.

Zdrowie 24H ułatwimy Ci dostęp do lekarzy.

WYBIERZ

Prąd z Serwisantem komputerowym 24H

WYBIERZ
ZYSKAJ

ZYSKAJ

OPIEKA MEDYCZNA W PRZYPADKU NAGŁEGO ZACHOROWANIA LUB
NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU
W ramach oferty umożliwimy Ci dostęp do specjalistycznych konsultacji
lekarskich, rehabilitacji, wizyty pielęgniarki, internisty, badań laboratoryjnych oraz
diagnostycznych np. USG, RTG.

ZDALNA POMOC INFORMATYKA
Zapewnimy zdalną diagnostykę lub naprawę oprogramowania do 1 godziny od
zgłoszenia. Informatyk pomoże Ci przy np. konfiguracji systemu operacyjnego,
usunięciu wirusów czy aktualizacji oprogramowania. Z usługi możesz skorzystać
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–18.00 z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy.

SZYBKI I ŁATWY DOSTĘP DO LEKARZY SPECJALISTÓW
Będziesz mógł skorzystać z pomocy wielu specjalistów takich jak np. ortopeda,
alergolog czy okulista. Wizytę zrealizujesz bez skierowania i kolejek, do 5 dni
roboczych.

NAPRAWA KOMPUTERA
Dostarczymy Twój uszkodzony sprzęt PC (np. komputer, tablet) do serwisu
w czasie nie dłuższym niż 24 h od zgłoszenia. Zapewnimy pokrycie kosztów
transportu, robocizny oraz części zamiennych. Z usługi możesz skorzystać od
poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

PORADA INTERNISTY BEZ WYCHODZENIA Z DOMU
Potrzebujesz recepty lub informacji na temat wykonanych badań? Do 2 godzin
od zgłoszenia będziesz mógł skonsultować się z internistą – wystarczy telefon
lub komputer z dostępem do Internetu. Z usługi możesz skorzystać przez 7 dni
w tygodniu, 24 godziny na dobę.

NAWET 2000 ZŁ NA JEDNĄ NAPRAWĘ
Z usługi można skorzystać 3-krotnie w trakcie trwania umowy. Limit kosztów
naprawy to 1000 zł na 1 zdarzenie. Jeśli koszt będzie większy niż 1000 zł, istnieje
możliwość zsumowania 2 limitów, aby zyskać nawet 2000 zł na jedną naprawę.

OT
ZWRRĄD
ZA P iebie
dla C
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Prąd z usługą Zdrowie 24H

Zamów w serwisie
mojtauron.pl i odbierz

100 zł

Dowiedz się
więcej na
str. 12-13

Szczegóły oferty dostępne w Regulaminach na tauron.pl. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty
handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego.

OT
ZWRRĄD
ZA P iebie
dla C

Zamów w serwisie
mojtauron.pl i odbierz

100 zł

Dowiedz się
więcej na
str. 12-13

Szczegóły oferty dostępne w Regulaminach na tauron.pl. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty
handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego.
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Zawsze w kontakcie i wygodnie –
serwis i aplikacja Mój TAURON

OT
ZWRRĄD
ZA P iebie
dla C

Zamawiaj na mojtauron.pl
i odbieraj zwroty za prąd!

Dowiedz się
więcej na
str. 12-13

Gaz z Serwisantem gazowym 24H

I ODBIERZ 100 ZŁ

Prąd z Serwisantem 24H

I ODBIERZ 100 ZŁ

Pakiet prąd z gazem +
urządzenia smart

I ODBIERZ 200 ZŁ

Prąd z usługą Zdrowie 24H

Zamów na
mojtauron.pl

I ODBIERZ 100 ZŁ

Prąd z Serwisantem
komputerowym 24H

I ODBIERZ 100 ZŁ

Korzystaj też z aplikacji Mój TAURON
Chcesz mieć dostęp do informacji tu i teraz? Masz
Mój TAURON – masz wygodę! Zyskujesz dostęp do
umów, faktur, salda, dedykowanych ofert, a także

1

Pobierz aplikację ze sklepu
Google Play lub App Store

4

Załóż konto
Aby to zrobić, wypełnij
dane rejestracyjne,
o które poprosi aplikacja.

5

Zaloguj się i korzystaj!

możliwość zapłaty za prąd i gaz czy samodzielne
podanie odczytu licznika.

Masz Mój TAURON – masz wygodę!
PEŁNA KONTROLA
Masz stały i aktualny podgląd swoich faktur, dokumentów, płatności za prąd i gaz.
ŁATWY DOSTĘP
Gdziekolwiek jesteś, korzystasz łatwo i bezpiecznie, również na urządzeniach mobilnych.
WYGODNE PŁATNOŚCI
Opłacasz rachunki za prąd i gaz łatwo, bezpiecznie i tak, jak Ci wygodnie – osobno lub zbiorczo.
PODANIE STANU LICZNIKA
Odczyt licznika możesz podać w dowolnym momencie, dogodnym dla Ciebie.
WSZYSTKIE DOKUMENTY W JEDNYM MIEJSCU
Masz wgląd do swoich umów z nami, możesz edytować swoje dane, zmieniać sposób rozliczania.
Masz także szybki dostęp do formularzy i wniosków.
10 | Katalog produktów

2
3

Zainstaluj ją na urządzeniu
Jeśli masz już konto w Moim
TAURONIE, zaloguj się tymi
samymi danymi. Jeśli nie
masz jeszcze konta:

Przygotuj numer płatnika
(znajdziesz go na fakturze)
i PESEL
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Zwrot za prąd

Zamów pakiet prąd z gazem +
urządzenia smart
str. 6

ODBIERZ

100 ZŁ

str. 7

ZWROTU ZA PRĄD

ODBIERZ

100 ZŁ

Zamów Gaz z Serwisantem
gazowym 24H
str. 7

ZWROTU ZA PRĄD

ODBIERZ

100 ZŁ

Zamów Prąd z Serwisantem
komputerowym 24H
str. 8

możesz otrzymać zwrot za prąd. Sprawdź, ile
pieniędzy zasili Twój rachunek.

ZYSKAJ

OT
ZWRRĄD
ZA P iebie
dla C

ZWROTU ZA PRĄD

100 ZŁ

str. 9

ZWROTU ZA PRĄD

JAK OTRZYMAĆ ZWROT ZA PRĄD?

ZWROT ZA PRĄD
W programie zwrot za prąd nagrodzimy Cię za skorzystanie z naszej oferty.
Bonusy otrzymasz w formie pieniężnej na konto rozliczeniowe.
Skorzystaj
z dowolnej oferty
oznaczonej znakiem
zwrot za prąd
• na mojtauron.pl lub
• na tauron.pl
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ODBIERZ

Zamów
Prąd z usługą Zdrowie 24H

TO PROSTE

200 ZŁ

ZWROTU ZA PRĄD

Zamów
Prąd z Serwisantem 24H

Lubisz miłe niespodzianki? Kupując w TAURONIE,

ODBIERZ

Zarejestruj zakup
• na mojtauron.pl lub
• na tauron.pl

Otrzymaj bonus
Bonus trafi do Ciebie
w ciągu 120 dni
od daty rejestracji
• na mojtauron.pl lub
• na tauron.pl

Szczegóły oferty dostępne w Regulaminach na tauron.pl. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi
oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego.
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POLECAMY
Zapomniałeś wyłączyć światło w domu czy zamknąć
rolety? Nie szkodzi, nawet jeśli jesteś daleko od domu,
możesz zrobić to zdalnie. Sprawdź Smart Home
Professional w ofercie od TAURONA i dowiedz się, jak
to działa!

Jak ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo? Zadbaj
o system ostrzegawczy w domu, który powiadomi Cię
o ewentualnych zagrożeniach. Czujniki wykryją dym,
czad, gaz, a kamera pokaże, co się dzieje w środku lub
na zewnątrz. Daj się zaskoczyć niskimi cenami oraz
prostotą użytkowania.

Zużywasz dużo energii? Sprawdź, o ile mogą być niższe
Twoje rachunki za prąd z instalacją fotowoltaiczną.
Skorzystaj z oferty TAURONA i odbierz atrakcyjny
zwrot za prąd!

Śpij spokojnie,
zatroszczymy się o komfort
i bezpieczeństwo.

Wyjeżdżasz na ferie zimowe? Oszczędzaj pieniądze,
obniżając temperaturę w całym domu lub wybranych
pomieszczeniach. Jeśli zapomniałeś to zrobić – nie
szkodzi – zrobisz to zdalnie.

Smart Home Professional
Dowiedz się więcej na str. 16

Smart Home Plug & Play
Dowiedz się więcej na str. 17

Fotowoltaika
Dowiedz się więcej na str. 18

Inteligentne ogrzewanie
Dowiedz się więcej na str. 19

Nawet kiedy Twój dom na Ciebie czeka, może w nim
być tak ciepło, jak lubisz dzięki naszemu systemowi
zdalnego sterowania. Zapewnimy Twojemu domowi
także profesjonalny system ostrzegawczy złożony
z czujników zintegrowanych z zarządzającą nimi
centralką. Jeśli lubisz przyjemne niespodzianki,
z pewnością przypadną Ci do gustu ceny naszych
inteligentnych rozwiązań.
14 | Katalog produktów
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Sterowanie domem
gdziekolwiek jesteś

Ostrzeżenie przed
niebezpieczeństwem

NOWOŚĆ

Zapomniałeś wyłączyć światło

Hub

Jak ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo?

w domu czy zamknąć rolety? Nie

| 381,60 zł

Zadbaj o system ostrzegawczy w domu, który

szkodzi, nawet jeśli jesteś daleko

powiadomi Cię o ewentualnych zagrożeniach.

od domu, możesz zrobić to zdalnie.

Czujniki wykryją dym, czad, gaz, a kamera

Sprawdź Smart Home Professional

pokaże, co się dzieje w środku lub na zewnątrz.

w ofercie od TAURONA i dowiedz się,

Daj się zaskoczyć niskimi cenami oraz prostotą

jak to działa!

użytkowania.

WYBIERZ

Smart Home Professional

WYBIERZ

Smart Home Professional to zaawansowany system, który sprawia, że domownicy mogą
wygodnie i łatwo sterować urządzeniami elektrycznymi, oświetleniem, ogrzewaniem czy
roletami okiennymi. Dzięki inteligentnej instalacji dostosujesz działanie poszczególnych
urządzeń do swoich potrzeb, co wpłynie na oszczędności na rachunkach i podniesie
komfort życia w Twoim domu.

Smart Home Plug & Play

Czujnik czadu | 179,10 zł

ZYSKAJ

OCHRONA PRZED ZAGROŻENIEM
W przypadku niebezpieczeństwa urządzenie
uruchomi sygnał dźwiękowy oraz świetlny.

ZYSKAJ

PROFESJONALNE DORADZTWO
Otrzymasz pełne wsparcie fachowca na etapie projektowania instalacji oraz
montażu systemu w swoim domu.

Czujnik dymu | 107,10 zł

SAMODZIELNA INSTALACJA
Niewielkich rozmiarów czujnik jest łatwy
w montażu i nie wymaga rozprowadzania
instalacji kablowych.

SZEROKA OFERTA
Profesjonalny system Smart Home Professional pozwala Ci sterować
oświetleniem, ogrzewaniem, urządzeniami elektrycznymi czy roletami okiennymi.
Oferta jest w pełni konfigurowalna, dzięki czemu zbudujesz system idealnie
dopasowany do swoich potrzeb.

ZDALNE STEROWANIE I PODGLĄD DOMU
Za pomocą centralki sterującej hub i łączności
online będziesz mógł zarządzać czujnikami,
a także z dowolnego miejsca za pomocą
telefonu, tabletu czy komputera obserwować
i słyszeć, co się dzieje w domu.

PEŁNA AUTOMATYZACJA
System inteligentnego domu pozwala tworzyć scenariusze postępowania,
odpowiednie dla Twojego rytmu dnia. Dzięki temu ograniczysz zużycie energii,
zwiększysz również swoje bezpieczeństwo i komfort codziennego życia.

W BONUSIE URZĄDZENIA SMART
O WARTOŚCI OK 300 ZŁ
Skorzystaj z oferty pakiet prąd z gazem +
urządzenia smart, a kamerę i czujnik gazu
otrzymasz za darmo.

WYGODA UŻYTKOWANIA
Steruj inteligentnym domem z każdego miejsca na Ziemi! Jedyne, czego
potrzebujesz, to dostęp do Internetu i prosta w obsłudze oraz czytelna aplikacja
mobilna.

Czujnik gazu | 121,50 zł

Kamera Wi-Fi Smart
EYE 100 IP | 161,10 zł

Dowiedz się więcej na str. 6

BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
Za połączenie pomiędzy telefonem a Twoim domem odpowiada szyfrowanie na
poziomie zbliżonym do zabezpieczeń transakcji bankowych.

OT
ZWRRĄD
ZA P iebie
dla C
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Zamów na tauron.pl
i odbierz

NAWET 2%
WARTOŚCI ZAKUPU

Dowiedz się
więcej na
str. 12-13

Szczegóły oferty dostępne w Regulaminach na tauron.pl/smarthome. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie
stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego.

OT
ZWRRĄD
ZA P iebie
dla C

Zamów na tauron.pl
i odbierz

15 ZŁ ZA

ZAKUP URZĄDZENIA

Dowiedz się
więcej na
str. 12-13

Szczegóły oferty dostępne na tauron.pl/smarthome. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty
handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego. Ceny brutto aktualne na dzień 12.03.2019 r. na tauron.pl/smarthome
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Darmowa energia ze słońca

Qcells Q.PLUS
BFR-G4.3 285W

Regulacja ciepła na miejscu i na odległość

Wyjeżdżasz na ferie zimowe?

Zużywasz dużo energii? Sprawdź,

Oszczędzaj pieniądze, obniżając

o ile mogą być niższe Twoje rachunki

temperaturę w całym domu lub

za prąd z instalacją fotowoltaiczną.

wybranych pomieszczeniach.

Skorzystaj z oferty TAURONA

Jeśli zapomniałeś to zrobić – nie

i odbierz atrakcyjny zwrot za prąd!

szkodzi – zrobisz to zdalnie.

WYBIERZ

WYBIERZ

Inteligentne ogrzewanie

ZYSKAJ

Fotowoltaika

WYGODA UŻYTKOWANIA
Reguluj temperaturę w swoim pokoju przez
aplikację za pomocą Bluetooth®.
OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY
Dostosuj temperaturę w mieszkaniu do swojego
rytmu dnia i zyskaj nawet do 30% oszczędności.

ZESTAW OPTIMUM
Doskonale sprawdzi się na mniej skomplikowanej konstrukcji lub większej
powierzchni dachu. Zestaw jest idealnie skomponowany pod względem jakości
i ceny. Sprawdzone, pewne panele fotowoltaiczne zapewnią Ci pozyskiwanie
energii przez co najmniej 25 lat.
ZESTAW PRO
Szczególnie polecany do mniejszych powierzchni dachowych lub takich, na
których występują zacienienia. Zestaw składający się z paneli fotowoltaicznych
o podwyższonej mocy jest skonfigurowany z falownikiem monitorującym pracę
każdego panelu osobno. Dzięki takiemu rozwiązaniu instalacja osiąga maksymalne
uzyski energii w każdych warunkach.

Danfoss Eco

PROSTY MONTAŻ
Głowice wymienisz samodzielnie, bez potrzeby
wzywania fachowców.
ZYSKAJ

PEŁNA KONTROLA
Dzięki łączności Wi-Fi możesz sterować
temperaturą, nawet gdy jesteś poza domem!

Danfoss Link

OGRZEWANIE DOSTOSOWANE DO TWOJEGO
RYTMU
Dzięki aplikacji mobilnej masz stały podgląd
temperatury w swoim mieszkaniu. Dostosuj ją
do siebie!

ZYSKAJ

WSPARCIE W FINANSOWANIU
Pomożemy Ci sfinalizować zakup urządzenia w atrakcyjnym systemie ratalnym.

PROSTA OBSŁUGA
Panel dotykowy umożliwia łatwą i czytelną
kontrolę.

OT
ZWRRĄD
ZA P iebie
dla C
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Zamów na tauron.pl
i odbierz

NAWET 2%
WARTOŚCI ZAKUPU

Dowiedz się
więcej na
str. 12-13

Szczegóły oferty dostępne w Regulaminach na tauron.pl. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty
handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego.

OT
ZWRRĄD
ZA P iebie
dla C

Zamów na tauron.pl
i odbierz

KOD RABATOWY
NA URZĄDZENIE

Dowiedz się
więcej na
str. 12-13

Szczegóły oferty dostępne w Regulaminach na tauron.pl. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty
handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego.
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POLECAMY
Chcesz się dowiedzieć, jak dobrać system ogrzewania,
ile to kosztuje, czy warto? Poznaj opinię specjalisty.

Zależy Ci na skutecznej i długoletniej instalacji
grzewczej, która nie ma szkodliwego wpływu na Twoje
zdrowie? Wolisz zainwestować na początku, by później
zminimalizować koszty ogrzewania? Wybierz pompę
ciepła i zyskaj dodatkowo wsparcie profesjonalisty
w przypadku awarii!
Szkoda Ci miejsca w domu na kotłownię? A może po
prostu chcesz mieć „bezobsługowy piec” i minimum
pracy związanej z ogrzewaniem? Piec gazowy to
świetne rozwiązanie – oczywiście wraz z gazem
od TAURONA.

Śpij spokojnie,
zapewnimy ciepło i przytulną
atmosferę w Twoim domu.

Zastanawiasz się nad wymianą starego pieca
węglowego? Sprawdź naszą ofertę kotłów na
ekogroszek.

Szukasz wysokiej jakości paliwa węglowego
w atrakcyjnej cenie? Zapoznaj się z ofertą TAURONA –
nasz ekogroszek kupiło już ponad 10 tysięcy osób!
Sprawdź dodatkowe korzyści.

Czyste fakty o wymianie
ogrzewania
Dowiedz się więcej na str. 22

Prąd z urządzeniem
Dowiedz się więcej na str. 24

Gaz z urządzeniem
Dowiedz się więcej na str. 25

Kocioł na ekogroszek
Dowiedz się więcej na str. 26

Ekogroszek
Dowiedz się więcej na str. 27

Twój dom ma na pewno swój indywidualny charakter.
Tak jak potrzeby grzewcze. Na kolejnych stronach
znajdziesz informacje, które pozwolą Ci dobrać idealne
źródło ciepła do Twoich czterech kątów – możesz
wybrać między wygodnym ogrzewaniem gazowym lub
oszczędnym kotłem na ekogroszek. A może jesteś eko
i pokochasz połączenie fotowoltaiki i pompy ciepła?
Sprawdź, co przygotowaliśmy dla Ciebie.
20 | Katalog produktów
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Czyste fakty o wymianie ogrzewania

Chcesz się dowiedzieć, jak dobrać system
ogrzewania, ile to kosztuje, czy warto?
Poznaj opinię specjalisty.

dr inż. Michał Chabiński

• W Polsce mamy bardzo duży problem
z ogrzewaniem i z emisją zanieczyszczeń
z zasypowych kotłów grzewczych. Głównie za zjawisko

22 | Katalog produktów

niskiej emisji odpowiedzialne są kotły węglowe.
Nie znaczy to oczywiście, że palenie węglem musi
być szkodliwe, dlatego na rynku występują również
kotły tzw. 5 klasy i zgodne z normą, które, mimo że
palimy w nich paliwem stałym, tj. ekogroszkiem,
są kotłami ekologicznymi, spełniającymi wszystkie
wymogi. Oczywiście nie musimy ogrzewać tylko
paliwami stałymi. Możemy używać gazu, który jest
jednym z najbardziej ekologicznych źródeł ciepła.
Możemy ogrzewać pompą ciepła czy też skorzystać
z ogrzewania elektrycznego.

czy w ogóle podłączenie gazu do naszego domu
jest możliwe. Nie zawsze bowiem dystrybutor gazu
w pewnych rejonach może zapewnić przyłącze
gazowe. Jeżeli nie mamy dostępu do gazu, warto
skorzystać z mnóstwa innych możliwości. 99% domów
w Polsce podłączonych jest do sieci elektrycznej. Na
pewno możemy zamontować pompę ciepła, która
do produkcji ciepła wykorzystuje źródła odnawialne
i energię elektryczną. Z kolei w mieszkaniu dobrze jest
zainstalować piece akumulacyjne, które wykorzystują
tańszy prąd w taryfie nocnej.

Jak dobrać najlepszy i najbardziej ekologiczny system
ogrzewania do naszego mieszkania i domu?

Ile kosztuje wymiana systemu ogrzewania?

• Przede wszystkim nie każdy system grzewczy
w każdym domu się sprawdzi. Jeżeli chcielibyśmy
zainstalować np. kocioł gazowy, musimy zastanowić
się nad tym, czy mamy podłączenie gazowe lub

• Przede wszystkim zanim przystąpimy do wymiany
ogrzewania, należy zorientować się w swoim mieście
lub gminie, czy istnieje możliwość otrzymania dotacji na
taką inwestycję. Gminy mogą dofinansować wymianę
starego kotła węglowego na kocioł na ekogroszek lub

kocioł gazowy. To w znaczący sposób zmniejszy nasze
nakłady finansowe. Jeżeli mówimy o nowoczesnych
kotłach węglowych i gazowych, musimy myśleć
nawet o kwotach rzędu kilkunastu tysięcy złotych
dla dwustumetrowego domu. Jeżeli dofinansowanie
wyniesie 70%, to oczywiście te koszty dla naszej
kieszeni są już mniejsze. Wybierając ofertę TAURONA,
możemy też skorzystać z kredytu z atrakcyjnym
systemem ratalnym. Szczegóły dotyczące kredytu
znajdują się na stronie tauron.pl/ogrzewanie.
Jak wyliczyć, czy wymiana ogrzewania będzie dla nas
opłacalna? Czy koszty będą niższe czy wyższe?
• Na stronie tauron.pl/ogrzewanie znajduje się
bardzo prosty kalkulator, który pomoże nam wyliczyć
i porównać koszty różnych sposobów ogrzewania.
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Nowoczesne technologie

Przede wszystkim wygoda

Zależy Ci na skutecznej i długoletniej

Szkoda Ci miejsca w domu na

instalacji grzewczej, która nie ma
szkodliwego wpływu na Twoje

Pompa ciepła
Viessmann VITOCAL 100-S

zdrowie? Wolisz zainwestować na

kotłownię? A może po prostu

Kocioł gazowy
Viessmann Vitodens 100-W

chcesz mieć „bezobsługowy
piec” i minimum pracy

początku, by później zminimalizować

związanej z ogrzewaniem?

koszty ogrzewania? Wybierz pompę

Piec gazowy to świetne

ciepła i zyskaj dodatkowo wsparcie

rozwiązanie – oczywiście

profesjonalisty w przypadku awarii!

wraz z gazem od TAURONA.

WYBIERZ

Prąd z urządzeniem

WYBIERZ

W ramach oferty możesz kupić pompę ciepła, klimatyzator, piec akumulacyjny.
ZYSKAJ

W ramach oferty możesz kupić kocioł gazowy.
ZYSKAJ

10% NIŻSZA CENA SPRZEDAŻY PRĄDU (ZA KWH)
Cena będzie niższa od cen naszej taryfy przez cały okres trwania cennika.
Wystarczy, że kupisz urządzenie, udzielisz nam zgód marketingowych
i zaktualizujesz dane osobowe.

10% NIŻSZA CENA SPRZEDAŻY GAZU (ZA KWH)
Cena będzie niższa od ceny największego sprzedawcy gazu. Wystarczy, że kupisz
urządzenie, udzielisz nam zgód marketingowych i zaktualizujesz dane osobowe.
PROFESJONALNE DORADZTWO
Nasz partner bezpłatnie dobierze odpowiednie rozwiązanie dopasowane do
Twoich potrzeb.

PROFESJONALNE DORADZTWO
Nasz partner bezpłatnie dobierze odpowiednie rozwiązanie dopasowane do
Twoich potrzeb.

BEZPIECZNY START
Po wybraniu urządzenia nasz partner zadba o transport oraz montaż urządzenia –
my zagwarantujemy Ci wsparcie Serwisanta gazowego 24H!

BEZPIECZNY START
Po wybraniu urządzenia nasz partner zadba o transport oraz montaż urządzenia –
my zagwarantujemy Ci wsparcie Serwisanta 24H!

WSPARCIE W FINANSOWANIU
Pomożemy Ci sfinalizować zakup urządzenia w atrakcyjnym systemie ratalnym.

WSPARCIE W FINANSOWANIU
Pomożemy Ci sfinalizować zakup urządzenia w atrakcyjnym systemie ratalnym.

WSPARCIE W PRZYPADKU AWARII INSTALACJI I URZĄDZEŃ GAZOWYCH
Z ofertą otrzymujesz również wsparcie Serwisanta gazowego 24H. Pomożemy
w razie awarii instalacji i urządzeń takich jak np. kuchenka, kocioł, kominek.
Serwisant przyjedzie do 24 godzin od zgłoszenia usterki z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.

WSPARCIE W PRZYPADKU AWARII INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Z ofertą otrzymujesz również wsparcie Serwisanta 24H. Pomożemy w razie
awarii instalacji i urządzeń takich jak np. pralka, telewizor, komputer. Serwisant
przyjedzie do 24 godzin od zgłoszenia usterki z wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy.

OT
ZWRRĄD
ZA P iebie
dla C
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Gaz z urządzeniem

Zamów na tauron.pl
i odbierz

NAWET

DO 300 ZŁ

Dowiedz się
więcej na
str. 12-13

Szczegóły oferty dostępne w Regulaminach na tauron.pl. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty
handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego.

OT
ZWRRĄD
ZA P iebie
dla C

Zamów na tauron.pl
i odbierz

NAWET

DO 300 ZŁ

Dowiedz się
więcej na
str. 12-13

Szczegóły oferty dostępne w Regulaminach na tauron.pl. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty
handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego.
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Tradycyjne ogrzewanie
proste w obsłudze

Ekogroszek i wsparcie w przypadku awarii pieca
BESTSELLER

Zastanawiasz się nad
wymianą starego
pieca węglowego?
Sprawdź naszą
ofertę kotłów na
ekogroszek.
WYBIERZ

Kocioł na ekogroszek
Szukasz wysokiej jakości paliwa

Rakoczy Stal Cortina na ekogroszek

węglowego w atrakcyjnej cenie?
Zapoznaj się z ofertą TAURONA – nasz
ekogroszek kupiło już ponad 10 tysięcy

ZYSKAJ

osób! Sprawdź dodatkowe korzyści.

PALETA NA START
Jeśli kupisz kocioł na ekogroszek, otrzymasz paletę (800 kg) naszego
bestsellerowego ekogroszku TAURON za 1,24 zł!

WYBIERZ

WSPARCIE W FINANSOWANIU
Pomożemy Ci sfinalizować zakup urządzenia w atrakcyjnym systemie ratalnym.
WYSOKA JAKOŚĆ W ATRAKCYJNEJ CENIE
Koszty ogrzewania w porównaniu z klasycznym piecem węglowym mogą być
niższe nawet o 49%.
OGRZEWAJ SIĘ ZDROWO
Produkt spełnia najbardziej restrykcyjne normy emisyjne, ponadto generuje aż
96% mniej pyłu ze spalania niż klasyczne piece węglowe!
WYGODA UŻYTKOWANIA
Urządzenie wyposażone jest w czytelny i łatwy w obsłudze regulator temperatury.

Ekogroszek

ZYSKAJ

GWARANCJA KORZYSTNEJ CENY
Skorzystaj z oferty ekogroszku od TAURONA i zyskaj 30 zł na przyszłe zakupy.
SERWISANT WĘGLOWY 24H – WSPARCIE W PRZYPADKU AWARII PIECA
Otrzymasz wsparcie specjalisty w przypadku awarii pieca na rok przy zakupie
4 palet i na pół roku przy zakupie 3 palet ekogroszku.
WYSOKA JAKOŚĆ W ATRAKCYJNEJ CENIE
Nasz ekogroszek cechuje się wysoką kalorycznością, co gwarantuje długi okres
spalania.
WYGODA KORZYSTANIA
Małe, poręczne worki to komfort użytkowania.

OT
ZWRRĄD
ZA P iebie
dla C

26 | Katalog produktów

Zamów na tauron.pl
i odbierz

NAWET

DO 400 ZŁ

Dowiedz się
więcej na
str. 12-13

Szczegóły oferty dostępne w Regulaminach na tauron.pl. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty
handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego.

SPRAWDZONY SPRZEDAWCA
Ekogroszek od TAURONA jest wydobywany wyłącznie z polskich kopalń.

Zamów na tauron.pl/ekogroszek
Szczegóły oferty dostępne w Regulaminach na tauron.pl/ekogroszek. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie
stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego.
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Na spokojny sen
stabilne ceny prądu

2018

=

2019

Ceny energii elektrycznej w 2019 r. pozostają na poziomie cen z 30 czerwca
2018 r. – zgodnie z opracowaną przez Ministerstwo Energii Ustawą z dnia
28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2538 oraz z 2019 r. poz. 412).

Formalności zostaw nam.
Szczegóły na stabilnecenypradu.pl

