„ Úspora
pre Vašu
Budúcnosť „

Vážený prevádzkovateľ - Občan: plynových – kotlov ( ÚVK ),
prietokových ohrievačov vody ( TÚV ), zásobníkov ( priamo-nepriamo
ohrevných ) ( TÚV )
Oznámenie: / PROSÍM O VYHLÁSENIE VYZVAČENÉHO TEXTU DO OBECNÉHO ROZHLASU /
Ako rozumným spotrebiteľom nám záleží na tom, aby sme svoje zdroje energie využívali čo najefektívnejšie
a ako užívateľom nám zároveň záleží na tom aby sme sa pri ich využívaní cítili bezpečne, z tohto dôvodu

Vám Naša spoločnosť PLYNOMA - PREŠOV ponúka službu - pravidelná preventívna ročná
odborná SERVISNÁ PREHLIADKA plynového zariadenia na vykurovanie ÚK a ohrev TÚV
(PROTEHRM - VAILLANT - JUNKERS - BUDERUS - VIESSMANN - ATTACK – QUADRIGA –
QUANTUM – BERETTA – DAKON – MODRATHERM PKM - DESTILA)
V prípade záujmu vykonania servisnej technickej prehliadky - plynového zariadenia alebo
informácii nás kontaktujte alebo sa nahláste na Vašom Obecnom Úrade:
tel. č.: + 421 (0) 51 77 32 466 alebo mob.: + 421 (0) 905 263 829 - priama linka servis
e-mail: servis@plynoma.sk / web: www.plynoma.sk - objednávkový formulár v sekcii služby !
po vykurovacej sezóne v zmysle vyhl. 508/09 Z. z. a na základe odporúčania výrobcov plynových kotlov.

Odôvodnenie:
Aby plynové zariadenie mohlo pracovať bezpečne a efektívne za všetkých okolností a znížilo sa riziko havárií,
výrobcovia plynových zariadení odporúčajú pravidelný ročný preventívny servis a údržbu plynového
zariadenia raz ročne. Správnym nastavením a vyčistením plynového zariadenia sa docieli lepšia účinnosť
zariadenia a nižšia spotreba plynu, dlhšia životnosť, čo sa vráti v podobe ušetrených peňazí pri platbách za
plyn. Preventívna odborná ročná servisné prehliadka plynového zariadenia v tomto období je prínosom pre
zariadenia aj preto, že ste práve ukončili prevádzku v jeho maximálnom zaťažení (súčasná výroba tepla aj
teplej vody).

Upozornenie:
Preventívne ročné odborné prehliadky plynových zariadení prispejú k väčšej bezpečnosti, spoľahlivosti a
energetickej efektívnosti a zároveň k zvýšeniu ochrany životného prostredia a predlžujú životnosť. Bez
ohľadu na to, či ste majiteľom nového alebo starého plynového zariadenia vyššie uvedeného výrobcu ,
nezabudnite na jeho pravidelné ročné prehliadky a údržbu. Preveríte tak bezpečnosť jeho chodu, ale môžete
aj ušetriť: odstránite neefektívne fungovanie vykurovacieho zariadenia, navyše neriskujete výpadok tepla a
teplej vody. Ročnú prehliadku zariadenia odporúčame naplánovať práve po skončení vykurovacej sezóny,
keď servisní technici nemajú toľko práce a môžu vás napríklad aj zaškoliť, ako zariadenie správne
prevádzkovať.

Cenník výkonu ROČNEJ pravidelnej odbornej SERVISNEJ PREHLIADKY kotla
1. - pre plynové topidlo GAMA – 15,00 eur / PRE VIAC AKO 1 KS – 11,50 eur /
2. - pre plynové priamo ohrevné zásobníky TÚV – 15,00 eur
3. - pre plynové stacionárne kotly do 30 kW – 28,00 eur
4. - pre plynové stacionárne kotly do 50 kW – 33,00 eur
5. - pre plynové závesné kotly ( atmo-turbo ) do 50 kW – 38,00 eur
6. - pre plynové kondenzačné kotly do 50 kW – 55,00 eur
( všetky uvedené ceny sú po zľave / - 20 % / pre nahlásených záujemcoch )

Pre záujemcoch, ktorý sa nahlásia v mesiacoch September - Október
bude pridelená zľava (- 20 % )
Cestovné náklady - v meste Prešov 5,00 eur / mimo mesta Prešov 0,5 eur od 1 km
( min. počet nahlásených je 5 záujemcov - čím Vás bude viac tým cena cestovného bude nižšia )
S pozdravom:
Ing. STERANČÁK Marián - vedúci servisného oddelenia

