
Objednávka – uvádění do provozu 

OBJEDNÁVKA UVÁDĚNÍ DO PROVOZU 
(závazné prohlášení uvedení do provozu slouží jako součást objednávky u smluvní servisní společnosti) 

Zákazník: 

Název a typ zařízení k zapojení: 

Povinné doklady k objednávce uvádění do provozu: 

Vyplněním následujícího textu a podpisem formuláře zákazník bezvýhradně souhlasí s podmínkami výjezdu servisního technika a v případě nepřipravenosti pro 
servisní zásah se zavazuje uhradit náklady na provedený výjezd servisu. Je nutné, aby byla provedena kompletní příprava zapojení, topného média, ventilátorů 
apod. Kontaktní osoba musí být oprávněná k přístupu do prostor instalace, převzetí zařízení uvedeného do provozu, zaškolení obsluhy a podpisu předávacího 
protokolu. 

Specifikace k místu instalace, kontaktní osobě a termínu: 
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Název projektu / akce (stavební developerská či jiná): 

Pověřená kontaktní osoba v místě instalace (jméno a mobilní telefon): 

Místo uvádění do provozu (přesná adresa): 

Parkování v místě?: ANO NE Kde nejlépe zaparkovat: 

(Zákazník je povinen zajistit možnost parkování v místě instalace, zejména v centrech měst apod.) 
Upřesnění umístění (objekt, výška instalace, potřeba lešení, plošiny atd…): 

Navrhovaný nezávazný termín instalace:  

 

 

 

 

 

- Fotodokumentace stavební připravenosti - Schéma zapojení instalace - Technická zpráva VZT zařízení
- Dodací list - Projekt VZT včetně elektroinstalace

Název a typ (uveďte zařízení, typ a výrobní číslo): 

Číslo prodejního/dodacího dokladu (kopie): 

Pokud není uveden doklad o koupi, je třeba kompletně vypsat veškeré komponenty regulace, které jsou k dispozici. Bez těchto informací není 
možné výjezd realizovat.: 

Specifikace, přesný technický popis zařízení, které má být uvedeno do provozu a popis současného zapojení a připravené instalace: 

Osoba (společnost nebo jiná osoba objednávající uvedení do provozu): IČ: DIČ: 

Oprávněná osoba (člen statutárního orgánu, zplnomocněná osoba): 

Adresa (sídlo společnosti/bydliště): 

Email: Mobil: Tel.: 
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Povinné informace k přijetí objednávky uvedení do provozu: (desatero instalační připravenosti) 

*ZZT – zpětné získávání tepla 

V místě montáže nesmí probíhat souběžně jiné pracovní činnosti, které by komplikovaly, ohrožovaly či znemožnily práci 
na daném zařízení nebo přístup k němu. 

Startpack „zdarma“ lze po schválení objednat pouze pro VZT zařízení (DUOVENT, RHE, CADB-S, RME, RMW) osazené regulačním systémem 
Minireg nebo Digireg: (viz: STARTPACK - DEFINICE - instalační balíček pro první start jednotky) 

Servisní ceny se řídí aktuálním Sazebníkem servisních prací. 

- 
- 
- 

Servisní zákroky neobsahují zaregulování potrubních rozvodů a systému 
V ceně není započítán materiál, který bude účtován samostatně. 
Za servisní činnost vykonávanou nad rámec pracovní doby (8:00-16:30 hod.) je účtován příplatek 50 %. Servisní činnost v 
sobotu je účtována s 50% příplatkem, v neděli a ve svátcích je účtována se 100% příplatkem. 
Případné náklady na ubytování a denní diety podle platných a účinných předpisů hradí 
zákazník. Ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude k cenám připočteno. 
Položka STARTPACK obsahuje náklady na dopravu servisních techniků z nejbližší pobočky EDV 
Položka STARTPACK neobsahuje náklady na činnosti, které jsou nad rámec činností obsažených v cenové položce 
STARTPACK (více informací zde: STARTPACK - DEFINICE) 
Služba se poskytuje pouze v rámci ČR. 
Ujistěte se, že splňujete podmínky stavební a technické připravenosti pro uskutečnění uvádění do provozu (více informací 
zde: Podmínky uvádění do provozu) 

- 
- 
- 
- 

- 
- 

Pokud nebude kontaktní osoba dosažitelná na uvedeném telefonním čísle před výjezdem servisního technika, výjezd se 
neuskuteční. V případě, že kontaktní osoba není schopná zajistit zpřístupnění nutných prostor k instalaci zařízení nebo nemá 
k dispozici požadované údaje o nastavení VZT zařízení (např.: frekvenčních měničů), se realizace uvádění do provozu 
neprovede a zákazník je povinen servisní výjezd zaplatit. Servisní zásah je vždy účtován dle platného Sazebníku servisních 
prací společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. na základě vystavené faktury a dle na místě potvrzeného rozpisu 
provedených prací. 

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se zněním výše uvedených podmínek, a že jsem se seznámil se Všeobecnými 
obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádu, a s aktuálním Sazebníkem servisních prací společnosti 
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a s cenami souhlasím. 

Zákazník: 
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Jméno a příjmení: Podpis: 

V (místo): Dne (datum): 

Zaškrtněte „ANO“, pokud jste konzultovali s obchodním zástupcem EDV svůj nárok na čerpání marketingové akce „STARTPACK zdarma“ a 
pokud jste splnili podmínky pro využití marketingové akce „STARTPACK zdarma“ a žádáte o dodání položky STARTPACK: ANO 
Nárok na STARTPACK „zdarma“ byl konzultován a schválen obchodním zástupcem (vyplňte, prosím, jméno): 

1. Je připraven hlavní přívod elektřiny ke zprovozňovanému zařízení? ANO NE 
2. Je hlavní přívod elektřiny připojen a napojen na rozvod? ANO NE 
3. Je jednotka VZT kompletní a připojena na potrubní síť? ANO NE 
4. Je VZT potrubní síť kompletní včetně koncových elementů? ANO NE 
5. Je jednotka napojena na topné médium? (v případě vodního ohřevu) ANO NE 
6. Je jednotka napojena na ostatní technologické potrubí? (chlazení, kolektor..) ANO NE 
7. Jsou provedeny odpady kondenzátu při ZZT* a chlazení? ANO NE 
8. Je připraveno kabelové propojení jednotlivých čidel a snímačů? ANO NE 
9. Je připraveno kabelové propojení jednotlivých motorů a ohřevu? ANO NE 
10. Je připraveno kabelové propojení ovladače? ANO NE 

 

     

 

   

https://www.elektrodesign.cz/upload/Downloads/files/table/3/item/4/column/0/14075/STARTPACK-definice-2022.pdf
https://www.elektrodesign.cz/upload/Downloads/files/table/3/item/4/column/0/14075/STARTPACK-definice-2022.pdf
https://www.elektrodesign.cz/upload/Downloads/files/table/3/item/4/column/0/14071/Podminky_uvadeni_do_provozu-2022.pdf
mailto:servis@elektrodesign.cz
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