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Megrendelő adatai 

Megrendelés tárgya 
(X-el jelölje) 

Természetes személy tulajdonában álló és gazdálkodó szervezet székhelyeként, 
telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett – társasházi, lakásszövetkezeti lakóépületben 
lévő ingatlanok kivételével – egylakásos ingatlan kéményseprő-ipari tevékenység ellátása 

 

Gazdálkodó szervezet tulajdonában álló és gazdálkodó szervezet székhelyeként, 
telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett – társasházi, lakásszövetkezeti lakóépületben 
lévő ingatlanok kivételével – egylakásos ingatlan kéményseprő-ipari tevékenység ellátása 

 

Név* / Cégnév*  

Anyja neve / Képviselő 
neve 

 

Születési hely, idő / 
Adószám* 

 

Lakcím* / Székhely* 

    Település  

utca/út/tér stb. hsz. lh. em. ajtó 

Telefon  E-mail  

Ellenőrzés helyszínének adatai 

Cím* 
    Település  

utca/út/tér stb. hsz. lh. em. ajtó 

Munkanem 
(Kérjük, jelölje X-el a megrendelni kívánt kéményseprő-ipari tevékenységet) 

Sormunkában meghatározott feladatok  Helyszíni szaktanácsadás  

Égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak 
égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése 

 Kamerás vizsgálat  

Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel 
rendelkező tüzelőberendezések égéstermék- 
elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása 

 Hő- és áramlástechnikai méretezés  

10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-
elvezető ellenőrzése, tisztítása 

  

Számlaigény 

Megrendelő nyilatkozik, hogy az elvégzett kéményseprő-ipari tevékenység 
után fizetendő díjat – ide értve a kiszállás díjat is – tartalmazó pénzügyi 
bizonylatot (számlát) az itt megjelölt nevére kéri kiállítani (X-el jelölje) 

ingatlan tulajdonosa  

ingatlan használója  

Jelen megrendelés aláírásával Megrendelő megrendeli az AGRIA CAMINO Kft., mint kéményseprő-ipari szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) fentebb 
megjelölt kéményseprő-ipari szolgáltatás ellátását azzal, hogy aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a megrendelt szolgáltatás díját – annak 
ellátását követően, utólag - köteles egy összegben megfizetni. 
Megrendelő jelen megrendelés aláírásával egyidejűleg kijelenti, hogy a jelen megrendeléssel – ide érte, de nem korlátozva ez alatt különösen a 
kéményseprő-ipari tevékenység ellátásával, díjazásával – kapcsolatos tájékoztatást előzetesen a szükséges és elégséges mértékben a Szolgáltatótól 
megkapta, azt megértette és magára nézve kötelező erővel elismeri. Megrendelő aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy a Szolgáltató által elvégzett 
kéményseprő-ipari tevékenység végrehajtását követően kiállított Tanúsítvány és/vagy a szolgáltatás díját – ide értve ez alatt a kiszállási díjat is – 
tartalmazó számviteli bizonylat átvételével Szolgáltató szerződésszerű teljesítését kifejezetten elismeri és tudomásul veszi, hogy a megrendelt 
kéményseprő-ipari tevékenység ellátásáért – a Szolgáltató jelen megrendeléshez csatolt díjtáblázata szerint – fizetendő díjazáson felül kiszállási díjat is 
köteles megfizetni. 
Megrendelő kijelenti, hogy képes a fizetési kötelezettségeinek maradéktalan és pontos tejesítésére. 
Megrendelő jelen megrendelés aláírásával kifejezetten hozzájárul, hogy a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatait a Szolgáltató a 
szükséges mértékben és ideig kezelje, továbbá nyilatkozik, hogy a kéményseprő-ipari szolgáltatás ellátása körében felmerülő jogszabályi kötelezettségeit 
betartja. 
Megrendelő kijelenti, hogy a jelen megrendelésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek és nyilatkozik, hogy – amennyiben nem a megrendelés 
tárgya szerint megjelölt megrendelőként jár el – a megrendelés tárgya szerint megjelölt és a szerint rögzített természetes személy vagy gazdálkodó 
szervezet megrendelő helyett és nevében jognyilatkozatokat tehet, jogügyletet köthet. 

Megrendelés dátuma 2 0   hónap nap 

Megrendelő neve nyomtatott betűkkel  Megrendelő aláírása 

http://www.agriacamino.hu/

