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Rozhodnite sa pre doplnkový tovar 
od ZSE a ušetrite desiatky eur ročne

Vyberte si z našej ponuky produktov a my ich doručíme 
k vám domov zadarmo. Jednorazová platba je formou 
dobierky a počet zakúpených produktov nie je obmedzený.

Cenník produktov

Ovládajte svoju domácnosť na diaľku

ZEON Smart Domov je inovácia od ZSE, ktorá pomáha 
šetriť energie a zároveň vám poskytne pocit istoty, 
bezpečia a pohodlia. Riešenie pozostáva zo vzájomne 
prepojených zariadení a senzorov, ktoré sa dajú riadiť cez 
váš mobil.

Môžete ho využívať bez ohľadu na to, či bývate v byte 
alebo dome, stačí ak máte pripojenie na internet.

Výhody riešenia ZEON Smart Domov

• jednoduchá inštalácia a pohodlné ovládanie 
smartfónom cez aplikáciu

• prehľad o tom, čo sa deje u vás doma 
• upozornenie na aktívnosť/neaktívnosť spotrebičov 

s možnosťou ich vypnutia na diaľku
• prehľad aktuálnej a historickej spotreby
• sledovanie teploty, vlhkosti, hluku a tlaku vzduchu
• nastavenie automatizovaných scenárov, napr. zapnutie 

lampy v smart zásuvke, keď pohybový senzor v chodbe 
zachytí pohyb

Viac o výhodách a fungovaní riešenia ZEON Smart Domov 
nájdete na www.zeon.sk

Doplnkový tovar od ZSE
Úsporné produkty pre váš domov

Názov produktu Cena bez 
DPH

Cena 
s DPH

LED žiarovka E27 12 W 4,92 ◊ 5,90 ◊ 

LED žiarovka E14 R50 6 W 2 ◊ 2,40 ◊

LED žiarovka E14 Candle 6 W 1,58 ◊ 1,90 ◊

LED žiarovka E14 Mini Globe 6 W 1,58 ◊ 1,90 ◊

LED žiarovka GU10 4 W 1,92 ◊ 2,30 ◊

Wattmeter 14,17 ◊ 17 ◊

Digitálne spínacie hodiny 11,58 ◊ 13,90 ◊

Prepäťová ochrana 9,92 ◊ 11,90 ◊

Set zásuviek na diaľkové ovládanie 20,75 ◊ 24,90 ◊

Úsporná sprchová hlavica 12,42 ◊ 14,90 ◊

Tlakomer Microlife 33,33 ◊ 40 ◊



Úsporné osvetlenie

LED žiarovky usporia až o 90 % viac energie oproti klasickým 
žiarovkám. Keďže osvetlenie tvorí až 20 % z celkovej 
spotreby energie, výmenou klasických žiaroviek za LED 
ušetríte niekoľko desiatok eur ročne.

Elektro doplnky

Produkty sú určené na efektívne využívanie a úsporu 
elektrickej energie. Ich využívanie vám prinesie rýchlu, 
jednoduchú a trvácnu úsporu peňazí. 

Novinka: Konzultácie 
so zahraničnými lekármi
So službou ZSE Zdravie Plus získate
 konzultáciu so zahraničným lekárom
 rodinného lekára na telefóne 24 hodín denne
 nadštandardné služby pri hospitalizácii pre rodinu

Viac sa dozviete na www.zse.sk

LED žiarovka E27 12 W
 náhrada za 75 W klasickú žiarovku
 príkon 12 W 
 veľký závit
 farba svetla je teplá biela 
 životnosť 25 000 hodín 

LED žiarovka E14 R50 6 W
 náhrada za 42 W klasickú žiarovku
 príkon 6 W
 malý závit
 farba svetla je teplá biela 
 životnosť 30 000 hodín 

LED žiarovka E14 Candle 6 W
 náhrada za 42 W klasickú žiarovku
 príkon 6 W
 malý závit
 farba svetla je teplá biela 
 životnosť 20 000 hodín 

LED žiarovka E14 Mini Globe 6 W
 náhrada za 42 W klasickú žiarovku
 príkon 6 W
 malý závit
 farba svetla je teplá biela 
 životnosť 20 000 hodín 

LED žiarovka GU10 4 W
 náhrada za 30 W klasickú žiarovku
 príkon 4 W
 bodové svetlo
 farba svetla je teplá
 životnosť 30 000 hodín Službu ZSE Zdravie Plus poskytuje Europ Assistance Holding S.A. IRISH 

BRANCH, pobočka poisťovne z iného členského štátu.

Wattmeter
 merač spotreby elektrickej energie
 pripojením spotrebiča na wattmeter 

odmeriate koľko kWh a eur spotrebuje
 zistíte, ktoré spotrebiče je vhodné 

vymeniť za energeticky vyššiu triedu 
alebo obmedziť/zefektívniť ich 
využívanie

Digitálne spínacie hodiny
 časovač alebo spínacia zásuvka
 nastavenie časového cyklu vypínania 

a zapínania spotrebičov

Set zásuviek na diaľkové ovládanie 
 umožňuje odpojenie zásuviek na diaľku 

pomocou ovládača
 vzdialenosť dosahu 30 metrov (v otvorenom 

priestranstve)

Prepäťová ochrana
 chráni spotrebiče pred nebezpečným 

výkyvom napätia v sieti
 5 zásuviek a dĺžka kábla je 3 metre

Tip pre vás

Zdravie

Ako doplnok k službám sme pre vás pripravili aj 
certifikovaný digitálny tlakomer, ku ktorému dostanete 
teplomer zadarmo.

Úspora vody 

Vedeli ste, že za minútu sprchovania pretečie minimálne 
16 litrov vody? Aj malou zmenou viete ročne znížiť 
náklady za vodu na polovicu. Nahraďte sprchovú hlavicu 
za úspornú.

Certifikovaný tlakomer Microlife + teplomer
 automatický tlakomer s meraním na ramene
 meranie krvného tlaku a pulzu
 PAD technológia pre odhalenie srdcovej arytmie

Úsporná sprchová hlavica
 prietok 5,7 l/min 

(klasická hlavica 16 l/min)
 3 nastavenia prietoku


