
Kobylnická 894/8 | Šlapanice 664 51 
Dolnoměcholupská 1418/12 | 102 00 Praha Hostivař
Vajnorská 1346/135| 831 04 Bratislava
M: +420 722 150 190   
E: info@evora.cz 
W: evora.cz 

Servisní protokol

Typ zařízení: 

Jméno autorizovaného technika, který provedl servis:   

 ________________________________________________________________________________ 

Datum servisu:  _____  . _____  .  20 _____ 

https://goo.gl/maps/9AJ5GcDXUWs
http://+420530331177/
mailto:info@evora.cz


   E: info@evora.cz | www.evora.cz | T: +420 722 150 190 

Podmínky servisní prohlídky zařízení 

1. Na jednotce je prováděna pravidelná každoroční prohlídka a údržba autorizovaným servisem,
s odstupem maximálně 12 měsíců.
První prohlídka nejpozději 12 měsíců po uvedení zařízení do provozu.

2. Veškeré náklady na výjezd a pravidelnou každoroční prohlídku hradí kupující.
Zjištěné závady podléhající záruční opravě hradí prodejce.

3. O pravidelné každoroční prohlídce se sepisuje Servisní protokol.

4. Každá započatá hodina navíc nad rámec základní hodinové sazby pro jednotlivé prohlídky bude
účtovaná částkou 450,- Kč/hod.

5. Materiál použitý při servisních úkonech se účtuje zvlášť dle skutečnosti.

6. Při přepravě se počítají kilometry za cestu tam i zpět. Uvedené ceny jsou bez DPH.

7. Součástí servisní prohlídky je pořízení fotodokumentace o provedených úkonech. Pořízené
fotografie budou využity pouze pro vnitřní potřebu firmy Evora CZ, s.r.o., pouze k účelu
za kterým byly pořízeny a nebudou poskytovány třetím osobám.

8. Formulář je vyplněn ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana jedno vyhotovení obdrží.



Servisní prohlídka zařízení

A. Základní servisní prohlídka
o Cena: 600,- Kč bez DPH + doprava 16 Kč / km
o Doba trvání do 60 minut
o Nezahrnuje výměnu filtrů

ZÁKLADNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA 
X  Fotodokumentace 

 
Kontrola a aktualizace řídícího systému 
Kontrola provozních stavů zařízení 
Doškolení klienta, vysvětlení nastavení ovládacích prvků 
Konzultace 

B. Rozšířená servisní prohlídka
o Cena: 1200,- Kč bez DPH + doprava 16,- Kč / km
o Doba trvání 120 minut
o Nezahrnuje výměnu filtrů

ROZŠÍŘENÁ SERVISNÍ PROHLÍDKA 
X  Fotodokumentace 

Vyčištění rekuperačního výměníku 
Vyčištění tepelných výměníků 
Orientační měření proudění na distribučních prvcích 
Prohlídka jednotlivých komponentů jednotky 
Kontrola a aktualizace řídícího systému 
Kontrola provozních stavů zařízení 
Detekce úniku paliva 
Doškolení klienta, vysvětlení nastavení ovládacích prvků 
Konzultace 
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Objednavatel 
Firma:  _________________________________________________ 
Jméno: _________________________________________________ 
Adresa: _________________________________________________ 

Provozovatel 
Jméno: _________________________________________________ 
Adresa: _________________________________________________ 

Zařízení 
Výrobce: _________________________________________________ 
Typ: _________________________________________________ 
Výrobní číslo: _________________________________________________ 

Servis 
Objednatel nebo pověřená osoba (vyplňte hůlkovým písmem) 
Jméno: ________________________________________________ 

Pozn. ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů (GDPR) pro potřeby společnosti Evora CZ, s.r.o. z důvodu oprávněného zájmu ( zasílání cenových 
nabídek apod.), plnění smlouvy ( potřebné údaje pro uzavření smlouvy apod. ) a splnění právní povinnosti ( uchování účetních dokladů 
apod.). Poskytovatel osobních údajů má právo na přístup k těmto údajům ( informace o uchovávaných a zpracovávaných údajích ), právo na 
opravu a přenos osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů a právo vznést námitku. 

 

Podpisem souhlasím se zpracováním osobních údajů 

 

 

 

Servisní technik:    Objednatel nebo pověřená osoba:  

Jméno, razítko a podpis    Jméno a podpis
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