
 

 

Certifikát servisní firmy 

 
Jméno společnosti:  BIOMAC ENERGY s.r.o. 
IČO:  06481256 

Jakub Černý 
 

Číslo servisního průkazu: 4956 
 

Náplň a rozsah školení: 
1. Aktuální legislativa-prodej a provoz kotlů na pevná paliva v ČR, aktuální dotační tituly 
2. Konstrukční rozdíly u kotlů dle jednotlivých tříd 
3. Řídící jednotky kotlů BENEKOV  
4. Hydraulická schémata zapojení u kotlů BENEKOV 
5. Uvádění kotlů do provozu – konfigurace řídících jednotek 
6. Pravidla záručního a pozáručního servisu 
7. Praktické ukázky seřízení kotlů a servis kotlů 
8. Zásady servisní činnosti a dodávky náhradních dílů 
 

 Výše jmenovaný se zúčastnil odborného školení pořádaného firmou BENEKOVterm s.r.o. a 
úspěšně absolvoval závěrečný test. Na základě toho výrobce opravňuje držitele certifikátu k 
instalacím, uvádění do provozu, záručnímu a pozáručnímu servisu následujících výrobků: 
 
Výrobek Datum zkoušky 
BENEKOV  řady kotlů B a C 21.04.2022 
BENEKOV  řady kotlů CP 21.04.2022 
BENEKOV  řady kotlů R a S 21.04.2022 
CosmoTHERM řada kotlů U 21.04.2022 
BENEKOV  řady kotlů D, DK 21.04.2022 
PŘESTAVBOVÉ SETY     21.04.2022 
BENEKOV  řady kotlů LT     21.04.2022 
BENEKOV řady kotlů K, TRINNITY   21.04.2022 
BENEKOV řady kotlů E     21.04.2022 
     
 Převzetím tohoto certifikátu se držitel certifikátu zavazuje poskytovat záruční servis a pozáruční servis na jím 
instalovaných kotlích nebo na kotlích jím uvedených do provozu a to v souladu s pravidly platného reklamačního 
řádu firmy BENEKOVterm s.r.o. 
  
 Servisní firma se tímto zavazuje instalovat kotle, uvádět kotle do provozu, provádět záruční a pozáruční 
opravy výrobků firmy BENEKOVterm s.r.o. a to v souladu s platnými příslušnými ČSN, vyhláškami a předpisy 
výrobce ve lhůtách stanovených příslušnými předpisy, zejména dle platného dokumentu Technické podklady 
k instalacím kotlů Benekov 
  

 Tento certifikát platí 24 měsíců od absolvování zkoušky. Výrobce má právo jednostranně ukončit platnost 
certifikátu s okamžitým účinkem, pokud bude držitel certifikátu porušovat pravidla platného reklamačního řádu 
výrobce nebo bude svým jednáním poškozovat dobrou pověst výrobce. V případě odebrání certifikátu je držitel 
tohoto certifikátu povinen do 15-ti dnů od písemného oznámení o odebrání certifikátu vrátit certifikát zpět výrobci. 
Výrobce má oprávnění zveřejnit na svých webových stránkách informaci o odebrání certifikátu servisní firmě. 
 
 
 
V Horním Benešově 
Dne 21.04.2022  

_________________________ 
vedoucí servisu BENEKOVterm s.r.o. 


