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Certifi kát autorizovaného

servisního centra BENEKoV
Jméno společnosti:

o

o

TERMoGAS, spol. s r.o'
ICO 46345781
pan Čech Štěpán

Čísloservrsního průkazu: 4486

o

Náplň a rozsah školení:
.
' celková konstrukce kotle _ popis
2' zásady spráVné insialace a umÍStěnÍ kotle dle ČsN
3' uvedení a seřízeníkotle do provozu
4' poruchy a jejich přÍČiny,nejÓastějŠÍ servisníZásahy

5'
6'

o

o

montáŽ a demontáŽ kotlových těles

technický popis zabezpečovacích armatur
7. elektroinstalace a připojování regulaČníchprvků
8. zásady servisníČinnosti a dodáVky náhradních dílů
uplatňovánÍ záruČnídoby a reklamací
10' dodrŽováni ekologických zásad při instalaci, provozu a likvidaci Výrobků
11' VyhláŠka 50/1978 Sb. ČÚBP a ČBÚ o odborné způsobilosti V elektrotechnice - s 4 osoby pouČené
12' Kontroly kotlů na tuhá paliva dle Zákona 20112012 Sb' o ochraně oVZdUŠí

9'

o

o

VýŠejmenovaný se zúčastnilodborného školení pořádaného firmou BENEKoVterm s.r.o. a
úspěšně absolvoval závěrečné testy. současně sé džitel certifikátu stává osobou poučenou
dle s 4 Vyhlášky ě' 5011978 sb. Na základě toho výrobce opravňuje drŽitele ceÉifikátu k
instalacím, uvádění do provozu, záručnímu a pozářučnímu serVisu následujících výřobků:

Výrobek
@

o

o

Datum zkoušky

BENEKoV c 16' c16P' C26,c26P, c 5í, c51P 19.05.2016
í9.05.2016
BENEKoV C17'c27'C52'C100
19.05.2016
BENEKOV LT 20, LT 25, LT 30, LT 35, LT 40

CosmoTHERM U 25, U 35, U

26

PŘEsTAVBoVÉ sloY ltrtruovÝcH
BENEKOV R 16, R 26, R 51, R 100
BENEKOV B 14, B 14P
BENEKOV S 16, S 26, S 51, S 100

KoTLŮ

o

19.05.20't6
19.o5.2o16
'19.05.2016
'19.05.2016
19.05.2016

o

Převzetirr loholo certifikatu se drŽitel certifikátu zava?L]je poskytoval /áruÓn' servls a pozáručni Servis ']a jim

instalovaných kotlích nebo na kotlich jím uvedených do provozu a to V souladu s pravidly p|atného reklamačního
řádu f]rmy BENEKovterm s'r'o'

SefvisnÍ centrum se tímto zavazuje instalovat kotle, uvádět kotle do provozu, provádět Záruční a pozáručni
opravy výrobků Íirmy BENEKoVteťm s'r'o' a to V souladu s platnými přís'ušnými ČsN' Vyhláškami a předpisy
Výrobce ve lhůtách Stanovených příslušnými předpisy'

o

o

o

Tento certiÍikát platí 1B měsíců od absolvování zkoušky' Výrobce rná práVo jednostranně ukončit platnost
certiÍ]kátu s okamŽitým účinkem'pokud bude držitel certif]kátu porušovat pravidla platného Reklamačního řádu
Výrobce nebo bude svýrn jednáním poškozovat dobrou pověst Výrobce' V připadě odebrání
tohoto certifikátu povinen do 15-ti dnů od písemnéhooznámeni o odebraní certifikálu Vrátit

o

V Horním BeneŠově
Dne 19.05.2016
Vedouci technické podpory
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