
Protokół odbioru kotła KE-PELLET
Kocioł zakupiono u ..........................................................

Data odbioru: ................................. r.

Informacje dotyczące Inwestora:
Imię i nazwisko właściciela ......................................................
tel. ............................................... Adres instalacji: .......-........, miejscowość
................................... ul. .............................. nr domu ......... nr lokalu ..........

Informacje dotyczące Wykonawcy robót:
Nazwa firmy ...................................................................................................................
Adres ............-.............., ..................................., ul ........................................................ nr
domu ............., nr lokalu ............, tel. .............................................,
e-mail ...........................................................

Zainstalowano nowe źródło ciepła:.......................................................................................
o mocy ........................... kW; nr seryjny kotła............................

Dokonano uruchomienia zainstalowanego źródła ciepła TAK / NIE

Przeszkolono Inwestora w zakresie konserwacji i obsługi źródła ciepła TAK / NIE

Zastosowano w instalacji układ: otwarty / zamknięty

Zainstalowano zawór cztero - drożny TAK / NIE

Zastosowano zawory bezpieczeństwa kotła TAK / NIE

Przekazano Inwestorowi dokumentację techniczno - ruchową, karty serwisowe i
gwarancyjne zabudowanych urządzeń, inne TAK / NIE

Wentylacja w kotłowni ;TAK / NIE  GRAWITACYJNA / WYMUSZONA

Kanał nawiewowy: TAK / NIE

Strony uczestniczące w odbiorze zgodnie stwierdzają, że dotychczasowe źródło ciepła
zostało stale zlikwidowane, a prace modernizacyjne wykonano zgodnie z uzgodnionym
zakresem i przepisami prawa budowlanego oraz przesłanie kopii protokołu do producenta
kotłów mailem lub mms (dane kontaktowe na ostatniej stronie).

Brak przesłania protokołu skutkuje utratą gwarancji.

.............................................. .......................................
podpis Inwestora podpis i pieczęć Wykonawcy

* Zaznacz prawidłową odpowiedź

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kesseleco LLC z siedzibą w Pinczynie. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia, realizacji umowy oraz
rozpatrywania ewentualnych roszczeń lub reklamacji. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy, oraz dochodzenia ewentualnych
roszczeń/obrony uprawnień. Przysługuje Pani/Panu prawo m.in. do dostępu do danych osobowych, oraz do ich sprostowania.
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PAMIĘTAJ !!!

Przeglądy okresowe Palnika Venma na pellet

Aby otrzymać gwarancję na palnik dłużej niż rok, koniecznie jest przeprowadzenie
przeglądu okresowego palnika.

Szczegóły warunków gwarancyjnych znajdziecie Państwo w instrukcji DTR Palnika.

Koszt przeglądu wynosi 250zł* plus koszt dojazdu w kwocie 1.23 za kilometr liczony w
obie strony- ostateczny koszt ustalany jest indywidualnie przez klienta z osobą
wykonującą przegląd, usługa opłacana jest na miejscu wykonawcy;

Przegląd może wykonać osoba posiadająca status naszego serwisanta, serwis
fabryczny współpracujących z nami producentów kotłów oraz instalator który
montował kocioł po wcześniejszym kontakcie z nami;

Protokół sporządzany jest w trzech egzemplarzach; Jeden dla osoby wykonującej
przegląd, jeden dla klienta oraz jedna kopia do wysłania do firmy Venma; Przegląd
palnika musi być odnotowany w karcie gwarancyjnej urządzenia;

Zakres przeglądu :
Demontaż oraz kompleksowe czyszczenie palnika,
Sprawdzenie poprawności działania urządzeń wykonawczych palnika,
Czyszczenie fotokomórki,
Sprawdzenie i ewentualnie uszczelnienie połączenia palnika z kotłem,
Sprawdzenie działania oraz wydajności podajnika zewnętrznego,
Parametryzacja sterownika,
Przekazanie ewentualnych uwag co do eksploatacji urządzenia klientowi- czystość
kotła , zasobnika itp.

Dane kontaktowe do zgłoszenia przeglądu znajdziecie Państwo w instrukcji DTR
Palnika.

*Stawka względem czasu może ulec zmianie. Nie jest stałą kwotą.

Tel. 516 227 527

biuro@kesseleco.pl
www.kesseleco.pl

KESSELECO LLC Sp.z o.o.
ul. Kwiatowa 21
83-251 Pinczyn

Pomoc techniczna:

tel.: +48 516 227 997

serwis@kesseleco.pl

Kesseleco - KE-PELLET


