
 

 

Servisný záznam k predĺženej 25 ročnej záruke pre plošného vykurovanie / chladenie 

 

 

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI – INVESTOR STAVBY: 

 

  Meno a priezvisko stavebníka – investora *  

  Adresa stavby*  

  Účel využitia stavby*  

  Dátum vystavenia Certifikátu k záručnej listine*  

  Číslo Certifikátu k záručnej listine*  

  Dátum spustenia zariadenia do prevádzky*  
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 SERVISNÁ KONTROLA : 

Názov inštalačnej firmy/                                                     
Meno a priezvisko inštalatéra * 

 

Adresa inštalačnej firmy*  

Telefonický kontakt inštalačnej firmy *  

E-mailový kontakt inštalačnej firmy   

Číslo certifikátu Majster Giacomini *  

Dátum platnosti certifikátu Majster Giacomini*   
 

DRUH PREHLIADKY SPRÁVNE 
ZAKRÚKŽKUJTE 

DRUH PREHLIADKY SPRÁVNE 
ZAKRÚKŽKUJTE 

● Kontrola rozdeľovacích staníc (tesnosť) 
 

   ÁNO      NIE ● Kontrola hydraulického vyváženia systému  ÁNO       NIE 

● Kontrola čistoty systému (stav, kvalita 
a úprava média predpísanými kvapalinami)  

 
   ÁNO      NIE 

● Iné ( podľa veľkosti a rozsahu vykur. systému )   
ÁNO       NIE 

 

ZISTENÉ NEDOSTATKY / NÁVRHY ODSTRÁNENIA NEDOSTATKOV / INÉ VÝKONANÉ ÚKONY ( napr. preplach systému, 

doplnenie antikoróznej kvapaliny  a pod. ) 

 
 
 
 
Dátum:                                         **Podpis investora:                                                             Podpis inštalatéra: 

**Investor stavby svojím podpisom  potvrdzuje, že bol riadne oboznámený so stavom zariadenia zisteným pri servisnej prehliadke, v prípade 

navrhnutých opatrení ohľadne výmeny niektorých komponentov, za ich výmenu a vykonanie zodpovedá sám investor. 

 

NEDOSTATKY ODSTRÁNENÉ ( správne zakrúžkujte )                                           ÁNO                                     NIE 

 
Dátum:                                                       Podpis a pečiatka: 

 

*povinný údaj 



 

SERVISNÁ KONTROLA : 
Názov inštalačnej firmy/                                                     
Meno a priezvisko inštalatéra * 

 

Adresa inštalačnej firmy*  

Telefonický kontakt inštalačnej firmy *  

E-mailový kontakt inštalačnej firmy   

Číslo certifikátu Majster Giacomini *  

Dátum platnosti certifikátu Majster Giacomini*   
 

DRUH PREHLIADKY SPRÁVNE 
ZAKRÚKŽKUJTE 

DRUH PREHLIADKY SPRÁVNE 
ZAKRÚKŽKUJTE 

● Kontrola rozdeľovacích staníc (tesnosť) 
 

   ÁNO      NIE ● Kontrola hydraulického vyváženia systému  ÁNO       NIE 

● Kontrola čistoty systému (stav, kvalita 
a úprava média predpísanými kvapalinami)  

 
   ÁNO      NIE 

● Iné ( podľa veľkosti a rozsahu vykur. systému )   
ÁNO       NIE 

 

ZISTENÉ NEDOSTATKY / NÁVRHY ODSTRÁNENIA NEDOSTATKOV / INÉ VÝKONANÉ ÚKONY ( napr. preplach systému, 

doplnenie antikoróznej kvapaliny  a pod. ) 

 
 
 
 
Dátum:                                         **Podpis investora:                                                             Podpis inštalatéra: 

**Investor stavby svojím podpisom  potvrdzuje, že bol riadne oboznámený so stavom zariadenia zisteným pri servisnej prehliadke, v prípade 

navrhnutých opatrení ohľadne výmeny niektorých komponentov, za ich výmenu a vykonanie zodpovedá sám investor. 

NEDOSTATKY ODSTRÁNENÉ ( správne zakrúžkujte )                                           ÁNO                                     NIE 

 
Dátum:                                                          Podpis a pečiatka: 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SERVISNÁ KONTROLA : 
Názov inštalačnej firmy/                                                     
Meno a priezvisko inštalatéra * 

 

Adresa inštalačnej firmy*  

Telefonický kontakt inštalačnej firmy *  

E-mailový kontakt inštalačnej firmy   

Číslo certifikátu Majster Giacomini *  

Dátum platnosti certifikátu Majster Giacomini*   
 

DRUH PREHLIADKY SPRÁVNE 
ZAKRÚKŽKUJTE 

DRUH PREHLIADKY SPRÁVNE 
ZAKRÚKŽKUJTE 

● Kontrola rozdeľovacích staníc (tesnosť) 
 

   ÁNO      NIE ● Kontrola hydraulického vyváženia systému  ÁNO       NIE 

● Kontrola čistoty systému (stav, kvalita 
a úprava média predpísanými kvapalinami)  

 
   ÁNO      NIE 

● Iné ( podľa veľkosti a rozsahu vykur. systému )   
ÁNO       NIE 

 

ZISTENÉ NEDOSTATKY / NÁVRHY ODSTRÁNENIA NEDOSTATKOV / INÉ VÝKONANÉ ÚKONY ( napr. preplach systému, 

doplnenie antikoróznej kvapaliny  a pod. ) 

 
 
 
 
Dátum:                                         **Podpis investora:                                                             Podpis inštalatéra: 

**Investor stavby svojím podpisom  potvrdzuje, že bol riadne oboznámený so stavom zariadenia zisteným pri servisnej prehliadke, v prípade 

navrhnutých opatrení ohľadne výmeny niektorých komponentov, za ich výmenu a vykonanie zodpovedá sám investor. 

NEDOSTATKY ODSTRÁNENÉ ( správne zakrúžkujte )                                           ÁNO                                     NIE 
 
Dátum:                                                       Podpis a pečiatka: 

 


