
 

AGRIA CAMINO Kft.               TERVFELÜLVIZSGÁLAT MEGRENDELŐ – TERVEZŐI NYILATKOZAT 

3328 Egerszólát, Fő út 17.              --------------------------------------------------------------------------
www.agriacamino.hu  

Kft.Kft.

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

TERVEZŐI NYILATKOZAT 

MEGRENDELŐ*  
(egyben 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  
A nyilatkozat elkészültéről 
elektronikus értesítést kérek: IGEN NEM 

Tulajdonos 
neve: 

 
Tulajdonos 
címe: 

 

TERVEZETT MŰSZAKI MEGOLDÁS HELYSZÍNE* 

Helyrajzi sz.  Irányítószám*     Település*  

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

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 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 díjat 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 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 

Jellemzők darab darab darab darab 

Anyaga     

Típusa     

Jellemző mérete (hossz/ átmérő) [mm]     

Égéstermék-elvezető gyártmánya     

Égéstermék-elvezető nyomásoszt. (N, 
P, M, H) 

    

Tüzelőanyag     

Csatlakoztatni kívánt tüzelőberendezés     

A tervezett új, meglévő felújítással, átépítéssel érintett égéstermék-elvezető berendezés(ek) alsó és felső ellenőrzési, tisztítási lehetőségének 
kialakítása az MSZ 845:2012 szabvány figyelembe vételével történt. Tervezett építmény(ek) égéstermék-elvezető berendezés(ei)ről az OTÉK, a 
vonatkozó kéményseprő-ipari szabványok (MSZ, MSZ EN), az OTSZ és egyéb hazai szabályozások alapján kerültek megtervezésre. A kitorkollási 
magasság meghatározá- sa során figyelembe vettem az MSZ 845:2012 sz. szabvány szerinti követelményeket. A tervezett épület nem akadályozza 
és nem veszélyezteti a környező épületek égéstermék-elvezetőinek rendeltetésszerű használatát. Az égéstermék-elvezető berendezés(ek) 
folyamatos égési levegő ellátása biztosított, az égéstermék-elvezető berendezés(ek) geometriai méretei megfelelő(ek). Az égéstermék-elvezető 
berendezés(ek) alkalmas(ak) a csatlakoztatott vagy csatlakoztatni kívánt tüzelőberendezése(ek)hez. Az égéstermék-elvezető berendezés(ek) 
érvényes megfelelőség-igazolással rendelkezik/nek. 

Tervezői cégadatok   2 0   év  hó  nap 

Tervező neve  

Aláírás                        PH. 

Tervező címe  

Tervező telefonszáma  

Épület(ek) lakásainak - rendeltetési egységeinek - száma  

Égéstermék-elvezető(k) száma  melyből új meglévő 

http://www.agriacamino.hu/

