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Kérjük nyomtatott nagybetűkkel kitölteni! Üzletszabályzatunk értelmében a nyilatkozatot csak a megrendelő vagy meghatalmazottja veheti át személyesen! 

 

KIVITELEZŐI NYILATKOZAT 

TULAJDONOS* 
(egyben megrendelő/számlafizető) 

Név* /  
Cégnév* 

 
Adószám* (cég)  

Anyja neve 
(mgn.szem.) 

 Születési hely, 
idő (mgn.szem.) 

 

Cím* / 
Székhely* 

    
település közterület (utca, tér stb.) 

hsz. ép. lph. em. ajtó 
A szolgáltatás díját készpénzben fizetem meg 
(megfelelő rész “x”-el jelölendő): IGEN NEM 

E-mail cím  Telefonszám  

MŰSZAKI MEGOLDÁS HELYSZÍNE* 

Helyrajzi sz.  Irányítószám*     Település*  

Közterület* közterület (utca, tér stb.) hsz. ép. lph. em. ajtó 

MŰSZAKI VIZSGÁLAT CÉLJA* NYILATKOZAT TÍPUSA* 
VIZSGÁLANDÓ 

KÉMÉNYSZÁM* 

Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata  
Előzetes kéményseprő ipari 
nyilatkozat 

 Egyedi kémény (db)  

Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett 
égéstermék-elvezető üzembe helyezés előtti vizsgálata 

 
Kivitelezés közbeni kéményseprő-
ipari nyilatkozat 

 Központi kémény (db)  

Tüzelőanyag váltás, tüzelőberend. csere, új tüzelőberend. üzembe helyezése 
esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égésterm.-elvez. vizsg. 

 
Végleges kéményseprő-ipari 
nyilatkozat 

 Gyűjtő kémény (db)  

Meglévő égésterm.-elvez. bontását, funkciójának megvált., használaton kívül 
helyezését, illetve az égésterm.-elvez. érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsg. 

 
Kéményseprő-ipari nyilatkozat 
használatba vételi eng. elj. 

 
Mesterséges égéstermék-
elvezető (db) 

 

Egyéb  Megrendelés dátuma 2 0   hó nap 
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 kéményseprő-ipari nyilatkozat 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 tudomásul veszi, hogy a megrendelt nyilatkozat elkészítéséhez szükséges egyéb dokumentumok (hő- és áramlástechnikai méretezés, teljesítménynyilatkozat stb.) esetleges 
benyújtásának kötelezettsége a Megrendelőt terheli, mely kötelezettség elmulasztása esetén is megilleti a Szolgáltatót a hivatkozott árjegyzékben foglalt díj. Megrendelő úgyszintén 
tudomásul veszi, hogy amennyiben szükséges biztosítja a helyszíni vizsgálat feltételeit. Megrendelő jelen megrendelés aláírásával nyilatkozik, hogy a jelen megrendelésben a szolgáltatás 
igénybevételének helyeként megjelölt ingatlan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, vagy gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként van bejegyezve, továbbá 
hogy az ingatlan nem társasházban, valamint nem lakásszövetkezeti lakóépületben található. 
 
 

…………………………………………………………………….. 

tulajdonos aláírása 

K
és

zü
lé

ke
k 

  

Fajtája     
Típusa     
Teljesítmény (kW)     
Füstcsonk  (mm)     

Kürtő mérete (mm)     
Égésterm. elvez. kategória egyedi / kp-i / gyűjtő / mesterséges egyedi / kp-i / gyűjtő / mesterséges egyedi / kp-i / gyűjtő / mesterséges  
Elhúzást/iránytörést tart. (I/N)     

Alulírott kijelentem, hogy a …………………………..     (ir.sz.)………………………………………………………………………………………….….……….……………….(közterület neve) 

   hsz.   em.    ajtó alatt 2 0  .  .  . - 2 0  .  .  . között végzett kéményépítő   

-javító   -átalakító  munkavégzésem során betartottam a vonatkozó építésügyi, tűzvédelmi, valamint a technológiai előírásokat. Telj. nyil. csatolva  

A kivitelezést minősített  ÉAB / ÉME / CE számú, flexibilis/merev   rendszerű anyagból végeztem. 

Mindennemű – kéményseprő-ipari vizsgálat során – fel nem tárható rejtett hibáért a büntetőjogi felelősséget vállalom. 

…………………………………...,  2 0   év   hó   nap  

 

Kivitelező neve  

Aláírás                            P.H. 

Kivitelező címe  

Kivitelező telefonszáma  

http://www.agriacamino.hu/

