Plyn – Elektro – Servis
Postaráme se o Vaše plynové zařízení…
Vážený zákazníku,
dovolujeme si Vám připomenout, že se přiblížil termín provedení roční servisní prohlídky Vašeho plynového spotřebiče.
Plynový kotel je složité zařízení a je třeba jeho kontrole věnovat náležitou pozornost s ohledem na to, že ve většině
případů vykonává svou činnost “bez dozoru“ v kotelně, komoře, sklepě apod. Přestože je vybaven mnoha
bezpečnostními prvky hlídajícími překročení stanovených hodnot a připravenými vždy zasáhnout, aby nedošlo k havárii,
je třeba funkčnost těchto prvků pravidelně kontrolovat.

Naše firma Vám tímto nabízí službu nazvanou „Roční servisní prohlídka“
Co mi tato služba nabízí ?
Kontrola a seřízení hořáku * Kontrola a seřízení hodnot CO2/Nox ( u kondenzačních kotlů ) * Kontrolu čidla
zpětného toku spalin (komínové kotle) * Kontrolu manostatu tlaku vzduchu (turbo kotle) * Kontrola termoelektrické
pojistky nebo ionizační pojistky * Kontrolu havarijního termostatu * Kontrolu těsnosti plynu * Kontrolu nastavení
parametrů řídící automatiky * Kontrolu funkčnosti provozních a bezpečnostních termostatů * Kontrolu funkčnosti
prostorové nebo ekvitermni regulace * Vyčištění spotřebiče a hořáku * Odstranění drobných závad (jednoduchý
servisní zásah – provádíme v rámci prohlídky zdarma) * Dotlakování topného systému

Kolik za roční servisní prohlídku zaplatím ?

(příklad ceny se započítanou slevou 20% : 741 Kč včetně DPH)
- Prohlídka spotřebiče bez čištění hořáku ….. 450 Kč bez DPH
- Prohlídka spotřebiče s čištěním hořáku …... 580 Kč bez DPH
- Seřízení kotle analyzátorem spalin, nastavení hodnot Nox a CO2 (povinné u kondenzačních kotlů)…500 Kč bez DPH
- Cestovní náklady dle tarifních pásem ( ve městě 180 Kč ) bez DPH

Vyplatí se svěřit prohlídku firmám nabízejícím práci prostřednictvím letáku ?
Setkali jsme se s nabídkami firem, které nabízí prohlídku včetně dopravy za 300 Kč. Jejich činnost však nevykazuje žádné
známky odbornosti, ale omezuje se na vnější očištění spotřebiče a jakési univerzální nastavení kotle. Každý kotel však
vyžaduje přesný postup při nastavování parametrů a důkladné vyčištění vnitřních částí kotle a hořáku, popřípadě
výměníku ( u kondenzačních kotlů je čištění výměníku nezbytné ). Doporučujeme sledovat našeho technika při práci,
abyste sami viděli, co taková prohlídka obnáší. Sami pak uznáte, že za 300 Kč včetně dopravy takovou práci nelze
realizovat.

Mohu získat nějakou slevu ?
V případě, že doložíte provedení roční prohlídky v loňském roce, bude vám účtovaná práce zlevněna o 10%
(slevy se sčítají a maximální sleva je 20%)

Jak si roční servisní prohlídku objednám ?
- Osobně na prodejně Plyn-Elektro-Servis, Táboritská 157, Louny
- Telefonicky 602 420 424 , 415 655 086
- E-mailem pes.louny@centrum.cz
- http www.peslouny.cz v sekci * kalendář oprav *
POZN. Vzhledem k nárůstu objednávek běžných oprav ke konci září využijte prosím k prohlídkám letní měsíce.

Projeví se mi provedená roční prohlídka ve vyúčtování za odebraný plyn ?
Ano, jelikož zanesený plynový kotel pracuje s vyšší spotřebou a přestože se malé zanesení kotle navenek nijak
neprojevuje, ve skutečnosti Váš kotel spotřebovává o 5 - 20% více plynu.
Toto navýšení spotřeby může při vyúčtování znamenat částku značně převyšující cenu prohlídky.
PO PROVEDENÉ PROHLÍDCE VÁM BUDE VYSTAVEN “ZÁPIS O STAVU SPOTŘEBIČE“, KTERÝ SI MŮŽETE ZALOŽIT
K DOKUMENTACI KOTLE A VYUŽÍT JEJ NAPŘÍKLAD PŘI POJISTNÝCH UDÁLOSTECH.

Co dále nabízíme ?
* Servis a prodej plynových spotřebičů * Montáže plynu, ústředního topení, vody, kanalizace * Záruční servis spotřebičů
* Prodej náhradních dílů a příslušenství * Prodej instalačního materiálu * poradenskou činnost *

Těšíme se na shledanou ….

