Protokol o odbornej prehliadke plynového spotrebiča
Názov a typ spotrebiča

Variabilný symbol objednávky

Výrobné číslo spotrebiča
nekondenzačný plynový kotol do 50 kW
kondenzačný plynový kotol do 50 kW
Dátum uvedenia spotrebiča do prevádzky: .....................................................

Pravidelný servis: áno - nie*

*nehodiace sa prečiarknite

** krížikom označte vykonané činnosti

**

krížikom označte vykonané činnosti **

Kondenzačný plynový kotol

Nekondenzačný plynový kotol
vyčistenie hlavných horákov (príp. zapaľovacieho horáčika)
kontrola činnosti regulačných a bezpečnostných termostatov
kontrola stavu ionizačnej a zapaľovacích elektród
kontrola stavu a tesnosti okruhu plynu a odvodu spalín
kontrola činnosti obehového čerpadla
kontrola a prípadné doplnenie tlaku v expanznej nádrži
kontrola prívodu spaľovacieho vzduchu a vetrania priestoru
kontrola a v prípade potreby vyčistenie filtra vykurovacej sústavy
kontrola nastavenia regulácie vykurovacieho systému
kontrola a vyčistenie hlavného výmeníka
kontrola anódy ohrievača, vnútornej časti zásobníku a poistného ventilu
TÚV
orientačná kontrola elektroinštalácie
kontrola tlakov plynu na trysky

kontrola havarijných stavov kotla

**

vyčistenie hlavných horákov (príp. zapaľovacieho horáčika)
kontrola činnosti regulačných a bezpečnostných termostatov
kontrola stavu ionizačnej a zapaľovacích elektród
kontrola stavu a tesnosti okruhu plynu a odvodu spalín
kontrola činnosti obehového čerpadla
kontrola a prípadné doplnenie tlaku v expanznej nádrži
kontrola prívodu spaľovacieho vzduchu a vetrania priestoru
kontrola a v prípade potreby vyčistenie filtra vykurovacej sústavy
kontrola nastavenia regulácie vykurovacieho systému
kontrola a vyčistenie hlavného výmeníka
kontrola anódy ohrievača, vnútornej časti zásobníku a poistného ventilu
TÚV
orientačná kontrola elektroinštalácie
kontrola spaľovania, prípadné nastavenie
demontáž, montáž a vyčistenie ventilátora
vyčistenie sifónu odvodu kondenzátu
kontrola havarijných stavov kotla

Výsledok prehliadky spotrebiča - odporučenie technika

Výsledky emisnej kontroly (nepovinné)

Finančné vyrovnanie (vyplniť podľa potreby)
Z dôvodu zákazníkom nesprávne objednanej prehliadky, zákazník súhlasí v zmysle príslušných ustanovení Všeobecných obchodných
podmienok s doplatením sumy vo výške ........ EUR, a tento súhlas potvrdzuje svojím podpisom. Doplatok zákazník hradí bezhotovostne,
na základe zaslania vyúčtovacej faktúry z SPP.

...............................................................
podpis zákazníka

Odbornú prehliadku vykonal: .....................................................................................................
Dňa: ............................................
meno technika

Spracúvanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v mene spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256, zapísanej v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2749/B („SPP“) na účely odbornej prehliadky plynového spotrebiča.
Svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť nižšie uvedených údajov a beriem na vedomie, že SPP a ním písomne poverený subdodávateľ spracúva moje osobné údaje za
účelom vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy a plnenia zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Potvrdzujem, že SPP ma informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach
dotknutej osoby a sprostredkovateľoch pri spracúvaní osobných údajov prostredníctvom svojho webového sídla www.spp.sk na podstránke Ochrana súkromia a spracúvanie
osobných údajov.

Údaje o zákazníkovi:

Pečiatka a podpis technika:
Meno a priezvisko / Názov:
Adresa:

Identifikačné číslo technika:

Telefón:
e-mail:
...................................................................................................................
podpis zákazníka

