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A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező 
 

MEGRENDELŐ 

Gépi égéstermék-elvezető tisztítást megrendelő (egyben számlafizető) adatai 

Név* / Cégnév*  

Anyja neve / Képviselő 
neve 

 

Születési hely, idő / 
Adószám* 

 

Lakcím* / Székhely* 
    Település  

utca/út/tér stb. hsz. lh. em. ajtó 

Telefon  E-mail  

Gépi égéstermék-elvezető tisztítás helyszínének adatai 

Cím* 
    Település  

utca/út/tér stb. hsz. lh. em. ajtó 

Gépi tisztítással érintett égéstermék-elvezető adatai 

Égéstermék-elvezető kéményseprő-ipari jelölése      

Égéstermék-elvezető hossza (folyóméter)              fm              fm              fm              fm              fm 

Az égéstermék-elvezető(kö)n elvégzett felmérés alapján az égéstermék-elvezető(k) gépi tisztítása elvégezhető: 
IGEN NEM 

db db 

Jelen megrendelés aláírásával Megrendelő megrendeli az AGRIA CAMINO Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) gépi égéstermék-elvezető tisztítását azzal, hogy aláírásával 
kifejezetten tudomásul veszi, hogy a megrendelt szolgáltatás díját – annak ellátását követően, utólag - köteles egy összegben, maradéktalanul megfizetni. 
Megrendelő aláírásával kifejezetten elismeri, hogy a http://www.agriacamino.hu webcímen elérhető Szolgáltató tevékenységére vonatkozó Üzletszabályzatát – különösen az 
égéstermék-elvezető tisztítással összefüggésben a Szolgáltató felelősségének kizárására vonatkozó 6.2. és a 6.3. pontban foglaltakat – és annak a hátoldalon feltüntetett 
kivonatát megismerte, továbbá kijelenti, hogy a jelen megrendeléssel – ide érte, de nem korlátozva ez alatt különösen a szolgáltatás ellátásával, díjazásával – kapcsolatos 
tájékoztatást előzetesen a szükséges és elégséges mértékben a Szolgáltatótól megkapta, azt megértette és magára nézve kötelező erővel elismeri. 
Megrendelő nyilatkozik, hogy Szolgáltató által elvégzett szolgáltatás végrehajtását követően kiállított Munkaigazolás és/vagy a szolgáltatás díját – ide értve ez alatt a kiszállási 
díjat is – tartalmazó számviteli bizonylat átvételével Szolgáltató szerződésszerű teljesítését jelen megrendelés aláírásával kifejezetten elismeri és tudomásul veszi, hogy a 
megrendelt szolgáltatás ellátásáért – a Szolgáltató jelen megrendeléshez csatolt díjtáblázata szerint – fizetendő díjazáson felül kiszállási díjat is köteles megfizetni, továbbá 
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. 

Megrendelés dátuma 2 0   hónap nap 

Megrendelő neve nyomtatott betűkkel  Megrendelő aláírása 

MUNKAIGAZOLÁS 

Égéstermék-elvezető műszaki adatai 

Kéményseprő-ipari jelölése      

Gyártmánya      

Típusa      

Kialakítása: épített (É), bélelt (B), szerelt (S)      

Járatának mérete (-i) (mm)      

Járatának iránytörései (X°/db)      

Járatának teljes hossza (m)      

Járatának anyaga      

Járatában lerakódott szurokréteg vastagsága (mm)      

Járatából eltávolított szurokréteg űrtartalma (l)      

Egyéb megjegyzés, szöveges kiegészítés: 

Munkavégzők neve, aláírása Megrendelő és munkát igazoló 

név név 

Név (nyomtatott betűkkel) Aláírás (P.H.) 

aláírás aláírás 

  

Munkavégzés dátuma 2 0   hónap nap 

http://www.agriacamino.hu/
http://www.agriacamino.hu/%22%20%5Ct%20%22_blank

