Atuty systemu FIBARO

SYSTEM FIBARO
Home intelligence

Dla komfortu
Bezprzewodowy
bez kabli i kucia ścian

Wygoda, która nie ma sobie równych. Pełna automatyzacja
obsługi domu to dopiero początek. System FIBARO umożliwia
ustawienie interaktywnych sekwencji zdarzeń, które zamienią
dowolne mieszkanie w prawdziwy dom przyszłości.

Plug&Play
prosta instalacja i szybki start

Wygodny
najmniejsze urządzenia na świecie

Zaufany
polski producent

Modułowy
łatwe zmiany w dowolnym momencie

Elastyczny

Bezpieczeństwa
Poprawa bezpieczeństwa domu i domowników. System
FIBARO wykrywa zagrożenie i zaalarmuje przed pożarem
i zalaniem. Ponadto informuje o usterkach urządzeń elektrycznych. Podnosi też osobiste bezpieczeństwo domowników
poprzez funkcje alarmowe. Pozwala kontrolować to, co dzieje
się w domu podczas naszej nieobecności.

SYSTEM FIBARO
Automatyka, która ożywi Twój dom
Dla komfortu, bezpieczeństwa
i oszczędności energii

Oszczędności
Oszczędność czasu, energii i pieniędzy. Dzięki funkcji pomiaru
zużycia prądu i możliwości automatycznego wyłączania
urządzeń system FIBARO daje potężne wsparcie w racjonalnym
gospodarowaniu energią. To dobra decyzja dla domowego
budżetu i przyjazny gest dla środowiska.

współpracuje z urządzeniami innych
producentów

System inteligentnego domu FIBARO umożliwia bezprzewodowe sterowanie praktycznie dowolnym urządzeniem
elektrycznym. Centralka i miniaturowe moduły pozwolą Ci
zarządzać najważniejszymi funkcjami domu. Pomogą
kontrolować oświetlenie, ogrzewanie, alarm, rolety, drzwi,
okna, systemy nawadniania roślin i wiele innych.
Co ważne, możesz monitorować dom i wydawać polecenia z dowolnego miejsca na Ziemi - wystarczy smartfon
i dostęp do Internetu.

Producent

Teraz także w wygodnych
i atrakcyjnych cenowo
PAKIETACH FIBARO!

www.new.ﬁbaro.com

PAKIET KAWALERKA

PAKIET MIESZKANIE

PAKIET DOM

JUŻ OD 66 zł/mc*

JUŻ OD 131 zł/mc*

JUŻ OD 262 zł/mc*

Niech zawsze wita Cię idealna temperatura - kontroluj
ogrzewanie smartfonem z dowolnego miejsca na świecie. Nie
przejmuj się oświetleniem, to praca dla czujników. Własna
instalacja alarmowa? - jak najbardziej! Granice zastosowań
naszego sytemu wyznacza Twoja wyobraźnia.

Żyj wygodnie z automatycznie sterowanym oświetleniem.
Oszczędzaj energię i pieniądze. Pozwól systemowi FIBARO
odłączać urządzenia, które nie są używane, a pobierają
energię. Zapewnij bezpieczeństwo sobie i bliskim dzięki
elektronicznej kontroli drzwi i okien. I nie zapomnij - granice
zastosowań naszego systemu wyznacza Twoja wyobraźnia.

Zamień dom w inteligentny system dbający o komfort
i bezpieczeństwo domowników na nieznanym wcześniej
poziomie. Ustawiaj najbardziej złożone, interaktywne sekwencje
zdarzeń. Steruj otwieraniem bram, drzwi, okien, roletami,
ogrzewaniem, podlewaniem ogrodu i oczywiście pracą
domowych urządzeń elektrycznych. Granice zastosowań
naszego sytemu wyznacza Twoja wyobraźnia.

Zawartość:

Zawartość:

Zawartość:

HC Lite (1 szt.), Wall Plug (1 szt.), Motion Sensor (1 szt.),

HC Lite (1 szt.), Relay Switch 2 x 1,5 kW (3 szt.),

HC2 (1 szt.), Relay Switch 2 x 1,5 kW (4 szt.), Dimmer (4 szt.)

Door/Window Sensor (1 szt.), Termostat Danfoss (1 szt.)

Wall Plug (3 szt.), Motion Sensor (3 szt.),

RGBW Controler (2 szt.), Wall Plug (2 szt.),

Door/Window Sensor (2 szt.).

Motion Sensor (4 szt.), Door/Window Sensor (2 szt.), Flood
Sensor (2 szt.), Termostat Danfoss (1 szt.).

Koszt pakietu: 1999 zł brutto

Koszt pakietu: 3999 zł brutto

Koszt pakietu: 7999 zł brutto

* 93.29 zł to wysokość 1 raty w 24 miesięczym systemie ratalnym.

* 186.62 zł to wysokość 1 raty w 24 miesięczym systemie ratalnym.

* 373.29 zł to wysokość 1 raty w 24 miesięcznym systemie ratalnym.

* 65.52 zł to wysokość 1 raty w 36 miesięcznym systemie ratalnym.

* 131.08 zł to wysokość 1 raty w 36 miesięcznym systemie ratalnym.

* 262.19 zł to wysokość 1 raty w 36 miesięcznym systemie ratalnym.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,70%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 5000 zł, całkowita kwota do zapłaty 5500 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 500 zł (w tym: prowizja 500 zł, odsetki 0 zł), 20 miesięcznych równych rat w wysokości 275 zł każda. Kalkulacja została dokonana na dzień 14.07.2016 na reprezentatywnym przykładzie.
Przy składaniu wniosku o kredyt mogą być potrzebne dokumenty poświadczające dochody. Wysokość przyznanego kredytu zostanie wyliczona po zbadaniu zdolności kredytowej. Lista akceptowanych przez Bank dokumentów znajduje się na stronie internetowej Credit Agricole Bank Polska S.A. pod adresem www.credit-agricole.pl oraz w punkcie sprzedaży Partnera. Podany materiał nie stanowi
oferty Banku w rozumieniu art. 66 KC. Oferta dostępna u wybranych partnerów handlowych Fibar Group S.A., którzy oświadczają, iż na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A. są upoważnieni do wykonywania czynności faktycznych związanych z zawarciem umowy kredytu na zakup towarów/ usług.

