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Objednávka služby zákazníkom z: _____________________________________________ 
Zasielajte emailom: info@ohrievaciatechnika.sk / servis@ohrievaciatechnika.sk 

Vyplňte prosím paličkovým písmom! Voľby, o ktoré máte záujem označte . 

 

Termín  

 

Koncový zákazník Inštalatér 

Meno: Meno: 

Ulica: Ulica: 

PSČ/Mesto: PSČ/Mesto: 

Tel. č.: Tel. č.: 

 DIČ 

 

Predajca  

 

Objednávateľ □ koncový zákazník □ inštalatér □ predajca □ _____________ 

 

Činnosť 
□ uvedenie do prevádzky □ porucha □ poskladanie kotla 

□ údržba □ obhliadka  

Bližší popis : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ paliva 
(kotol) 

□ pelety □ kusové drevo □ horák na pelety □  horák na uhlie 

Označenie / Výkon / Rok výroby  

Číslo kotla alebo typového štítka  

 

Poznámka: Zariadenie musí byť v čase uvedenia do prevádzky, alebo pri reklamácií, naplnené a funkčne pripojené. Taktiež musí 

byť k dispozícií vhodné palivo. Doplnkové úkony, ktoré uskutoční zákaznícky servis, sa budú účtovať osobitne. Zákazník 

dokumentom dáva súhlas s prístupom ku kotlu a kotolni po dobu 72 hodín. Zákazník bol oboznámený s odporúčaným palivom 

a s podmienkami uplatnenia záruky. 
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Obhliadka 

Zahŕňa: cestovné náklady, čas strávený na ceste, posúdenie technického riešenia, odborná a technická konzultácia 

Cena obhliadky sa v prípade realizácie zákazky odráta z vystavenej faktúry. Čiastku môžete uhradiť v eurách.  

    100,- €  Číslo bankového účtu pre SR: 2623208237/1100   
 SK34 11 00 0000 0026 2320 8237, TATRSKBX 

 

* Pri platbe nezabudnite do poznámky uviesť svoje meno. 

 

Uvedenie zariadenia do prevádzky 

Zahŕňa: cestovné náklady, čas strávený na ceste, zaškolenie obsluhy, konfigurácia – nastavenie zariadenia  

(nezahŕňa žiadnu montáž elektroinštalácie ani hydrauliku) 

□   UNI2 plus                      150,- € ** □   UNI 2 Strong                      150,- € ** □   WOOD plus                     150,- € ** 
□   EKO / EKO multi           200,- € ** □   DUAL / DUAL multi           200,- € **  

□   Pellet Compact            200,- € ** □   Pellet DUAL                        200,- € **  

□   Solárny systém            200,- € **   

□   Systémová regulácia  150,- € ** □   Kotlová regulácia               200,- € **  

 

Podmienky pre spustenie kotla 

Systém musí byť pred príchodom technika: 

□   napustený a odvzdušnený 
□   musí mať funkčnú elektroinštaláciu 
□   funkčný internet, v prípade internetového modulu 
□   musí mať zrealizované dopojenie do komína (vrátane revízie komínového systému) 
□   musí byť dostupné palivo na 72 hod. prevádzky 

 

Doplnkové montážne práce 

□   elektroinštalácia zbernice regulácie (pripojenie a kontrola napájacích káblov k zbernici kotla)  50,- € ** 
□   rozšírenie regulácie (pripojenie a naprogramovanie doplnkového modulu)  50,- €/ks ** 
□   pripojenie a konfigurácia snímačov (čerpadla, T.Ú.V., servopohonu, napájania, RS,...)  5,-€/ks ** 

 

Poskladanie kotla a príslušenstva 

□  poskladanie násypky (nádoba na pelety)  100,-€  
□  poskladanie podávacieho systému kotla   100,-€ 

□  poskladanie opláštenia kotla, vrátane pripojenia vnútornej kabeláže regulácie 150,- € *** 

 

Ostatné práce podľa dohody. 

 

** Cena zahŕňa len prácu, nie materiál. 

*** Pri skladaní kotla, cena nezahŕňa konštrukciu skladu paliva. 
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Cenník servisných prác a služieb 

I. Servisné výjazdy – dopravné náklady 

 
€         

bez DPH 
€            

s DPH 
I.1 Výjazd technika – cestovné (okres Čadca) paušál 16,67 20 
I.2 Výjazd technika – cestovné (SR mimo okres Čadca) paušál 41,67 50 

 
II. Servisné prehliadky 

II.1 Ročná servisná prehliadka (Platí pri pravidelných 
kontrolách) 

úkon 58,33 70 

II.2 Pozáručná servisná prehliadka  úkon 83,33 100 
 

III. Servisné práce 
III.1 Servisná oprava hod. 41,67 50 
III.2 Diagnostika zariadenia / analýza chyby hod. 16,67 20 
III.3 Diagnostika, konzultácie a opravy mimo pracovný čas hod. 58,33 80 

 
 

IV. Iné 
V.1 Školenie obsluhy  hod. 50 60 
V.2 Konzultácia externá  hod. 50 60 
V.3 Materiál použitý pri oprave podľa platného cenníka náhradných dielov 
 

Servisné práce sú vykonávané v čase (pracovný čas): 

Pondelok – Piatok: 9:00 - 16:00 

Práce vykonávané mimo uvedenej pracovnej doby, v soboty, nedele a sviatky sú účtované ako práce mimo pracovný čas viď.: 

III.3  

Žiadosti o vykonanie servisných prác sú prijímané počas pracovných dní od 8:00 do 16:30 na adrese: 

servis@ohrievaciatechnika.sk 

 

 

 

 

Upozorňujeme, že spoločnosť Ohrievacia technika s.r.o. znáša záručnú zodpovednosť iba za výrobné vady a na 

zariadeniach značky TOPmax® dovezených do Slovenskej republiky našou spoločnosťou. 

Spotrebiteľ má v tomto prípade nárok v rámci záručnej doby a záručných podmienok na bezplatné odstránenie  

výrobnej vady. 

 

 

Spoločnosť Ohrievacia technika s.r.o. nezodpovedá za vady výrobkov značky TOPmax®, ktoré: 

- na územie Slovenskej republiky nepriviezla.  

- boli spôsobené iným dôvodom, ako je výrobná vada napr. nedodržaním návodu na obsluhu, používaním 

nevhodného paliva, mechanickými poškodeniami, nesprávnym zapojením, nesprávnym používaním, nesprávnym 

nastavením, nedostatočnou údržbou a pod. 

Spotrebiteľ si tak nemôže v takýchto prípadoch nárokovať bezplatné odstránenie vady od spoločnosti Ohrievacia 

technika s.r.o., a zaväzuje sa uhradiť náklady na výjazd a práce servisného technika v rozsahu potrebnom na 

odstránenie závady podľa aktuálne platného cenníka. 
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