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Taiekoztat6 umessel es radiator cserevel kapcsolatban

",(6)A tavh6szolgaltatasba mar bekapcsolt felhasznal6 csak a tavh6szolgaltato ellSzetes hozzajarulasaV91
a) letesithet ujfefhasznaf6i bereadezest:
b}hefyezhet at, atilklthat cit f5.-3 slerzOdes fefmondasanaK esetet kiveve-szuntethet meg megfevo felhasznal6i berendezest.

(7)A tavhos2olgaltato el6zetes hozza}arulasar61 a felhasznal6t 30 napon beWIkoteles ertesfteni. A hOZZiijarulas rnegtagadasaeseten annak
indokair61 a felhasznal6t KOteles tajekoztatnL"

'"A munkalatok tervezesi idoszakaban kerje ki Tarsasagunk allaspontjat az elkepzelt atalakftassal kapcsolatban.

"'Holead6 berendezes csereje eseten csak a tervezesl aUapottal megegyezo alapanyagu, hoteljesitmenyu es hidraulikai ellenallasu radtatort
szereljenek tel. A mas alapanyagu radiatorok mas toltesi vfzminoseget igenyelnek, emiatt a nem megfeleJ6 radiator be$lereiesenel

- tapasztalataink alapjan- meghibasodas eseten a gyart6 nem valla.!garanciat.

'"A fUtesi rendszer hidraulikai egyensulyat a kisebb keresztmetszetd vezetek, nagyobb ellenallasu radiator szelep, iIIetve az epulet
ooted'lrnkai egyensulyat az eredetiteg tervezett radiatormil nagyobb teljesitmenyii radiator felszerelese felborithatja.

'"Az eputetben, a raUsokban a felujitasi munkak miatti uriteseket majus 16. es augusztus 15. kazott tervezetten, az epuleten belUf eUlre
egyeztetett tcI6pontban, kerjUk ~etni.

·Szeptember 15. utan: Tarsasagunk a h6kozpontokat, iIIetve a hozza kapcsol6d6 berendezeseket uzemkesz allapotba tartja es a
megaUapodas $lerint indftja a fUtes$lo!galtatast. KerjOk,hogy a szereh~si, felUjitasi, karbantartas.j munUkat a vtsszatoJtessel
aucusztus 31..f& fejeDek be.

*filtesi kR5szak afaft (8t!ptembe!; 1S. - maWs 15. ) a fUtesi rendszer visszatolteset az urltest kovetiien (karmegeJozes) legkes6bb
24 6dn .beHiJ meg kell.kezdeni. Az 6zdi TIwh6Kit enyelmi oItokb6Iwegzeft fIJt6test CUTe m/Qtlj ipiiletiidteshez NEM/fiN1 hoaiJ.

'*A fUtesi id6miaIatt ~ 15. es moijus 15. kOZOtti id6szakban. vegzett uritesek - az epiilet fUtesi rendsz~renek allapotat61
fOggOen- akaf tobb napoR keresztUl is. reszleges ettatasi es szolg.lttat3si zavarokat olrozhatnak, metynek elharitasaert kutOn dijat
szamofunk fel.

*A tutesi ha16zat yisszatOiteseneJ ce1szeru az ata.lakitclst, radiator cseret ve&zo $lerel6 jelenJetet biztositani! Ha az etvegzett .szereles a
rendszer .milkocreseben Urt okoz, Tarsasagunk. ertesfti az epiilet KepYisel6jet.

•Amennyihert fOtesi rendsz.erak korszerUsitese utan radiatorara fUtesi kOitsegmegoszt6lett fetszeretve. a radiatorcseret kOvetOen a fUtest
koltsegmegoszto athelyezesenek mOdjar61, koltsegeirol Kepvisel6jet61 kaphat tajekoztatast.

•A ammkactij az ~Ieten beIiI hasonIO id6ben .mependelt szoIPj:tatas eseten# ~ ertendO. Az esetJeces aztatasoIc:
eJkeriUese erdekeben khjii~ bogy minden 1aJc6 kUIOn-kiilOn jelentse he az urltes; ¥aIY tOttesi igenyet Tarsasacunk fete.

*Afelt6Iteshez sziikseps viz.-csatoma dfPt a FeIha~ fimi.

·Az Un•• kU1s6 szakemberrer' ~netett# nem szakszeni szeretesb6l keletfcezett lrar 'pl aztatas) eseten 8Z iirftes-tottes d~nak
Jdfizetese nem nyUjt karkereseti joplapot.

·Szakszeru raateitorcserere, illetve egyeb szerviztevekenyseg etvegzesere Tarsasclgunkt61 kernet ajanlatot. T<ijekortatas ugy
felszolgaltatasunkon vagy telefonon a +36-48/473937/107 mell&en kaphatnak.

·A Tavh6.sz0lgaftat6i vagyon rmet icepezo, a h6kDzponti, - hOfogad6i, iIletve a h6kazponthoz tartoz6 berendezesek mUkOdtetese az 6zdi
TavhO Kft. feJadata. Fentiek ertelmeben a jogi es mllszaki 1ehet6segek ftgyelembevetelevel az epulet fUtesi ha16zatanak uritesere es
toitesere, ifletve fagyasztasos eljaras eseten a rendsze.r leallitasara/visszaindhascira megrendeles alapjan csak Tarsasagunk jogosult.

llsztelt MqrencleI6,! Az egyeztetett visszirtOltes!fagyasztas miatti visszainditas id6pontjarol kerjiik, hogy a FelhaszmH6i kozosseget
tajekoztatni sziveskedjen! KOsziinJukl

A ~endeJest a tervezett munka elcltt 3 munkanap~1 keJleJjuttatni lIZ OzdiTavhii Kft.

Uritesi koltsecek:

Majus 16.- augusztus 15 KOZOtt12.000 Ft+27%AfA I megrendeles :: 15.240 ft
Augusztus 16 - majus 15 kOlott 18.000 Ft+27%A.FA/ megrendeles = 22.860 Ft
Fagyasztasos munkavegzes miattj szivattyu JeaUitas; 3.000 Ft+27%AfA I megrendeles = 3.810 ft
Hasznalati melegv£Zrendszer ilrltese/szivatty6 leallas: 3.000 Ft+27%A.FA/ megrendeles::: 3.810 Ft


