
Podmínky připravenosti pro servisní zásah vyhrazeného plynového zařízení Lersen pro 
instalace v ČR a SR.

Montážní firma použije pouze v pořádku dodané zařízení, zboží, bez známek viditelného 
poškození, a to včetně dokladů ke zboží. Montážní firma nese odpovědnost za řádnou 
instalaci zařízení a přípojek podle pokynů výrobce a podle projektové dokumentace v 
následujících bodech: 

• Namontování nosné konstrukce. 
• Osazení sání a odkouření. 
• Přívod elektického napětí. 
• Montáž ovládacího termostatu nebo centrální regulace. 
• Zapojení kabelů regulace. 
• Zapojení ostatní elektrické kabeláže do jednotky. 
• Plynová přípojka s řádným tlakem a množstvím plynu pro správný chod zařízení. 

Montážní firma je rovněž povinna prověřit a doložit: 
• Správnost umístění a sestavení výrobku podle Návodu k použití
• Platnou revizi elektro. 
• Platnou revizi plyn. 
• Platnou revizi plynových rozvodů. (Tlaková zkouška, protokol o napuštění.) 
• Platnou revizi odtahu spalin-komíny 

Pro uvedení do provozu/servisní zásah je nadále nutné: 
• Řádná písemná objednávka servisu. 
• Potvrzené potvrzení přijaté objednávky servisu. 
• Zabezpečit bezpečný přístup bezprostředně k zařízení a zejména k jeho hořákovému boxu. 
• Poskytnout pracovníka/ky, které by servisní technik zaškolil jako obsluhu. 
• Potvrdit veškerou dokumentaci předloženou servisním technikem. 
(Vyplněný servisní list, objednávku víceprací atd.) 

Podmínkou pro jakékoliv servisní práce a dodávku zboží (například: uvedení do provozu, 
roční prohlídky, revize, pozáruční servis atd.) je úhrada všech závazků objednatele vůči 
Lersen CZ, s.r.o. a Lersen SK s.r.o. V případě, že nebudou uhrazeny tyto závazky nebude 
docházet k plnění objednávek společností Lersen CZ,s.r.o.  Lersen SK s.r.o a to do doby 
vyrovnání všech závazků objednatele. 

V případě, že servisní technik na místě servisního zásahu sezná, že nejsou splněny 
podmínky pro servisní zásah, nepřipravenost zařízení a/nebo stavby, nebyly předloženy 
platné revize, nebyl zajištěn přístup k zařízení pro servisní zásah, bude objednateli 
servisního zásahu fakturován planý výjezd v ceně 5.000,- Kč / 200,- EUR bez DPH. 
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