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certifi kát a uto rizova néh o
servisního centra BENEKOV
Jméno společnosti : LEMISPED CB, s.r.o.

lčo zst53498

pan Žemlička Leoš

Čísloservisního průkazu: 1508
NápIň a rozsah školení:

1.
2.
3,
4.
5.
6.
7.
8.
9.

celková konstrukce kotle - popis
zásady správné instalace a umístěníkotle dle ČSN
uvedení a seřízení kotle do provozu
poruchy a jejich příčiny, nejčastějšíservisní zásahy
montáž a demontáž kotlových těles
technický popis zabezpečovacích armatur
elektroinstalace a připojování regulačníchprvků
zásady servisní činnosti a dodávky náhradních dílů
uplatňování záručnídoby a reklamací
10. dodržování ekologických zásad při instalaci, provozu a likvidaci výrobků
11. Vyhláška 50l1978 Sb. ČÚBPaČgÚ oodbornézpůsobilostivelektrotechnice- §4osobypoučené
12. Kontroly kotlů na tuhá paliva dte Zákona 20112012 Sb. o ochraně ovzduší

Výše jmenovaný se zúčastnilodborného školení pořádaného firmou BENEKOVterm s.r.o. a úspěšně
absolvoval závěrečné testy. Současně se dĚitel certifikátu stává osobou pouěenou dle § 4 Vyhlášky
č. 50/í978 Sb. Na základě toho výrobce opravňuje dĚitele certifikátu k instalacím, uvádění do
přovozu, záručnímu a pozáručnímu servisu následujícíchvýrobkůl

Výrobek

BENEKOV řada kotlů B a G
BENEKOV řada kotlů Cp
BENEKOV řada kotlů R a S

CosmoTHERM řada kotlů U
BENEKOV řada kotlů D
Sety pro přestavbu kotlů FB, U
BENEKOV řada kotlů LT
BENEKOV řada kotlů K

Datum zkoušky
31.05.2018
31.05.2018
31.05.2018
31.05.2018

3í.05.20í8

31.05.2018
31.05.2018
31.05,2018

Převzetím tohoto certifikátu se držitel certifikátu zavazuje poskytoval záručníservis a pozáruční servis na jím
instalovaných kotlích nebo na kotlích jím uvedených do provozu a to v souladu s pravidly platného reklamačního řádu

firmy BENEKOVterm s,r.o.

Servisní centrum se tímto zavazuje instalovat kotle, uvádět kotle do provozu, provádět záručnía pozáruóní opravy
výrobků íirmy BENEKOVterm s,r,o. a to v souladu s platnými příslušnýmiČSN, vyhláškami a předpisy výrobce ve
lhůtách stanovených přislušnými předpisy.
Tento certifikát platí ,18 měsícůod absolvování zkoušky. Výrobce má právo jednostranně ukončit platnost certifikátu
s okamžitým účinkem, pokud bude držitel certifikátu porušovat pravidla platného Reklamačního řádu výrobce nebo bude
svým jednáním poškozovat dobrou pověst výrobce. V případě odebrání certifikátu je držitel tohoto ceftiíikátu povinen do
15{i dnů od písemnéhooznámení o odebraní certiŤikátu vrátit certifikát zpět výrobci.

V Praze
Dne 31.05.2018

EKOVterm s.r,o.
sFůlečnóEt epsána v nhchodním íÉJÉrříku{Jáj§kéhs soudil V o3tffiVě, Éddílc, VlĚřka 2ú§47

lci t58]9E-t1.

Dla:

Cž2i6]981i

