NAROČILO ZA IZROČITEV V OBRATOVANJE KOTLA
Pisno naročilo za izročitev v obratovanje pošljite najkasneje 4 delovne dni pred načrtovano izročitvijo naprave v
obratovanje. Prosimo, da v celoti izpolnjen formular, ki velja kot naročilnica, pošljete po telefaksu na številko: 02/480 55 60
ali po elektronski pošti info@viessm ann.si in ksj@viessmann.com
Ta naročilnica nam pomaga pri razporejanju naših pooblaščenih serviserjev in vam zagotavlja, da se lahko storitev opravi
v želenem roku. V primeru, da izročitev v obratovanje ne bo možna v želenem terminu, vas bomo obvestili.
V prim eru pričetka obratovanja brez pravilno in strokovno izvedenega zagona s strani osebe z ustreznimi
pooblastili, preneha veljati naša garancijska obveznost. Zagon naprave zaračunavam o po veljavnem ceniku.
Naročnik zagona:
(istočasno prejemnik računa):
Podjetje:

Lokacija naprave :

Naslov ulica:
Kraj:

Naslov – ulica:

Kontaktna
oseba:
Telefon:

Kontaktna
oseba:
Telefon:

Ime objekta /
ime in priimek
stranke

Kraj:

Želeni termin zagona:

čas:

datum:

V sistem so vključene sledeče kom ponente: (če je naprav več, naročite zagon z dodatnim form ularjem)
Naprava (tip in nazivna m oč v kW):
Gorilnik (gorivo, proizvajalec):
Regulacija (tip):
Ostale kom ponente:
Pogoji za izročitev v obratovanje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Naprava je montirana v skladu z navodili podjetja Viessmann in je normalno dostopna.
Naprava je napolnjena z vodo ustrezne kvalitete, odzračena in pod ustreznim tlakom.
Ustrezni električni vodniki so speljani do regulacije in komponent naprave ter jasno označeni.
Zagotovljeno je neprekinjeno električno napajanje,
Plinski kotli: plinska napeljava je do plinske pipe naprave napolnjena in odzračena.
Oljni kotli: dovod olja je do oljnega filtra napolnjen in odzračen.
Zagotovljen je maksimalen odvzem toplote/hladu.
Na vpogled so vsa potrebna dovoljenja in soglasja za obratovanje.
Prisoten je predstavnik podjetja, ki je napravo montiralo.

V kolikor pogoji za izročitev v obratovanje niso izpolnjeni oz. izročitve v obratovanje ni m ožno izvesti bo serviser
prekinil izročitev v obratovanje in jo nadaljeval, ko bodo pogoji izpolnjeni. Dodatno nastali stroški se obračunajo po
veljavnem ceniku podjetja.
V kolikor upravljalec naprave želi, da mu serviser razloži delovanje regulacije in ga uvede v
rokovanje mora biti prisoten pri izročitvi v obratovanje.

Žig:

Opom be:

Datum naročila:

Podpis naročnika:

da

ne

