HROMADNA KONTROLA KOTLU NA
TUHA PALIVAA PLYN
PROBEHNE V OBCI VE DNECH
15.8.2022 I16.8.2022
Tento den platí sníženácena s dopravou zdarma:
Kontrola kotle na tuhá pallva - 1480 Kč včetně DPH a
dopravy

Ročníservisní prohlídka kotle na plyn - 1880 Kč včetně
DPH a dopravy
Kontrola spalinové cesty + čištění_ 650 Kč včetně DPH a
dopravy

Pro objednání volejte technika na číslo734 442 762
(Po - pÁ g:oo - 16:30)

Poučení:
Kontrola kotlťt na tuhá paliva je dle zákona20112012 Sb. 17 odst. 1,
písm. h) povinná 1x za 3 roky. (Kontrolám proveden m 20í9 končítento
rok platnost)

Od í .1.2020 mají technlci povinnost informace o kontrolách kotlťt ukládat
do centrálního registru Mlnisterstva životníhoprost edí.
U kotlťt pIynou. ch se doporučuje provést alespoň 1xza rok servisní
prohlídku,ěištění.
Kontrola spaIinové cesty je dIe vyhlášky é.3412016 Sb. povinná 1x za
rok.

Hromadnou kontrotu organizuje firma TPT SERV|S s.r.o. tČ:01956752.
Firma má nasmlouvané techniky s oprávněním vykonávat kontroty na
tyto znaěky kot!ťt na tuhá paIiva: ATMOS, BUDERUS, DAKON,

KOVARSON, OPOR ROJEK, VIADRUS, VIESSMANN, Kotle
zanikll ch v robc či domácí v roby.
Každy obdžíprotokol o provedené kontroIe.
Více informací naleznete na stránkách www.tptservis.cz,

(KJ29)

MiIoňovice
Dne Í5.8.2022 - 16.8.2022 probéhne ve Vašíobci hromadná kontrola kotlťr na tuhá paliva a

p|yn,

Tento den platí sníženácena

-

hromadná kontrola v obci:

Kontrola kotle na tuhá paliva - 1480 Kč včetně DPH a dopravy
Ročníservisní prohlídka kotle na plyn - 188o Kč včetně oPH a dopravy
Kontrola spalinové cesty + čištěníkominíkem - 650 Kě včetně DPH a á
Kontrola kotlťr na tuhá paliva je dle zákona 20112012 Sb, 17 odst. 1, písm. h) povinná
za 3 roky (Tato povinnost se vztahuje i na nově zakoupené kotle.). oit t.t.zozb uuoou

íx

Kontrola spalinové cesty je dle vyhlášky ě, 34t2o16 Sb, povinn á 1x za rok.

i.

K9ltroly kotlri na tuhá paliva zaiišt'ujeme na tyto značky: V|ADRUS, DAKoN, oPoP,
ATMOS, BUDERUS, KOVARSON, ROJEK, VIESSMANN, KotlCzanikt ch v robc čidomácí

v

roby.

Hromadnou kontrolu organizuje firma TPT SERVIS s.r.o., lČ:01956752, Více informací
na|eznete na našich stránkách www.tptservis. cz

Nutno p edem objednat na ěísle 734 442762.
info@tptservis.Gz
(Po_PÁ a:oo-16:30)

KJ29

