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UMOWA nr .................... z dnia ....................
w sprawie uruchomień kotłów kondensacyjnych
zawarta pomiędzy Ariston Thermo Polska Sp. z o.o. w Krakowie,, ul. Pocieszka 3
3, reprezentowana przez:
Rafała Kowalczyka - Kierownika Serwisu
zwana dalej Ariston
a Przedsiębiorstwem:
Pieczątka firmowa

R

NIP: ____________________
Bank ____________________ numer konta
_________________________________________________
reprezentowanym przez: ________________________________________________________________
zwanym dalej AUTORYZOWANYM
ANYM INSTALATOREM , o następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. AUTORYZOWANY INSTALATOR świadczy stałe usługi na rzecz Ariston, polegające na:
pierwszych
uruchomień
zainstalowanych
przez
siebie
wykonywaniu
kondensacyjnych Ariston.
Ariston.

kotłów

ZÓ

ierwszego uruchomienia będzie dokonywana zgodnie z procedurą stanowiącą załącznik nr
2. Czynność pierwszego
1 do niniejszej umowy.
PRAWA I OBOWIĄZKI AUTORYZOWANEGO INSTALATORA
§2
AUTORYZOWANY INSTALATOR zobowią
zobowiązuje
zuje się do wykonywania czynności uruchomienia kotłów
zgodnie z obowiązującymi
obowiązującymi przepisami
p
rzepisami,, procedurą uruchomienia opisaną w załączniku nr 1 do umowy oraz
przepisami,
warunkami gwarancji, które są mu znane.
§3
1. AUTORYZOWANY INSTALATOR zobowiązuje się, że będzie osiągalny poprzez poniższe środki
łączności telekomunikacyjnej i oświadcza,
oświadcza, że można się kontaktować z nim pod następującymi numerami:
tel.. stacjonarny:
tel
stacjonarny:
fax.
tel. komórkowy
komórkowy::
e
e-mail:

W

2. AUTORYZOWANY INSTALATOR jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Ariston o
zmianie
zmian
ie w nazwie, adresie lub innych
innych danych firmowych (NIP, REGON), a także o zmianie numerów
telefonów
telefonów (stacjonarnego i komórkowego),
komórkowego) faxu, adresu e-mail oraz rachunku bankowego używanego do
wzajemnych rozliczeń finansowych stron.

§4
AUTORYZOWANY INSTALATOR jest zobowiązany starannie wypełniać i przesyłać do Ariston,
formularze pojedynczych kart uruchomienia kotłów Ariston wraz z dołączonymi do nich wydrukami analizy
spalin wykonanej podczas uruchomienia urządzenia,
urządzenia a także dbać ze szczególną starannością o
przestrzeganie systemu wzajemnych
rozliczeń finansowych.
wzajem
§5
AUTORYZOWANY INSTALATOR jest zobowiązany dbać o zachowanie dobrego i kompletnego
wyposażenia w narzędzia, również specjalistyczne oraz zatrudniać wykwalifikowany, przeszkolony
personel techniczny.
§6
AUTORYZOWANY INSTALATOR jest zobowiązany uczestniczyć w kursach i szkoleniach zawodowych
organizowanych przez Ariston w celu utrzymywania jak najwyższego standardu usług.
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§7
Czynności związane z uruchomieniami urządzeń będą wykonywane wyłącznie przez pracowników
AUTRORYZOWANEGO INSTALATORA przeszkolonych na kursach Ariston, ewentualnie przez
pracowników AUTORYZOWANEGO INSTALATORA przeszkolonych przez odpowiedzialnego,
wykwalifikowanego pracownika technicznego AUTORYZOWANEGO INSTALATORA.
§8
AUTORYZOWANY INSTALATOR w żadnym wypadku
dku nie może przekazywać osobom trzecim informacji
technicznych i handlowych dotyczących Ariston i wyrobów Ariston, bez uprzedniej pisemnej zgody
Ariston. Informacje te stanowią tajemnicę handlową Ariston, której zachowanie jest chronione przepisami
powszechnie
nie obowiązującymi, czego AUTORYZOWANY INSTALATOR ma świadomość.

R

PRAWA I OBOWIĄZKI ARISTON
§9
Ariston nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnoś
trzeciej
odpowiedzialności
ci względem użytkownika urządzenia lub osoby trzecie
za szkody spowodowane wykonaniem przez AUTORYZOWANEGO INSTALATORA jakichkolwiek prac
niezgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi
obowiązującymi na terenie RP, a także normami i przepisami
branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
technicznej. W takich przypadkach odpowiedzialność za powstałe
szkody w pełnym zakresie obciąża wyłącznie
łącznie AUTORYZOWANEGO INSTALATORA.
INSTALATORA.

ZÓ

§10
Ariston zobowiązuje
iązuje się przekazywać AUTORYZOWANEMU INSTALATOROWI o
okresowo
kresowo i nieodpłatnie
możliwie jak najdokładniejsze katalogi wyrobów objętych czynnościami uruchomienia w ramach niniejszej
umowy.
§11
Ariston zobowiązuje
technicznych, uaktualniających i
wiązuje się do organizowania
organizowania okresowych szkoleń technicznych
INSTALATORA, stosownie do czasu
doskonalących umiejętności
umiejętności zawodowe AUTORYZOWANEGO INSTALATORA
wprowadzania do oferty Ariston nowych
nowych i/lub zmodernizowanych produktów.
§12
zobowiązuje
Ariston zobowiązu
zobowią
zuje
je się do dostarczania AUTORYZOWANEMU INSTALATOROWI informacji i/lub
przez Ariston za
odpowiedzi dot
dotyczących
yczących kwestii technicznych.
technicznych. N
Nie
ie dotyczy to informacji uznawanych
u
objęte tajemnicą
tajemnicą techniczną
techniczną i/lub handlową.

W

§13
Ariston zastrzega sobie możliwość
możliwość kontroli jakości usług wykonywanych przez AUTORYZOWANEGO
INSTALATORA.
INSTALATORA. W przypadku negatywnego wyniku kontroli Ariston przysługuje prawo wypowiedzenia
umowy ze skutkiem natychmiastowym.
USŁUGI I ICH ROZLICZANIE

§14
1. Ariston zapłaci
zapłaci AUTORYZOWANEMU INSTALATOROWI:





za czynność pierwszego uruchomienia kotła kondensacyjnego Ariston seria Genus Premium lub
Clas Premium wraz z dokonaniem analizy spalin: 180 zł netto.
za czynność pierwszego uruchomienia kotła kondensacyjnego Ariston seria Cares Premium wraz
z dokonaniem analizy spalin: 120 zł netto.
za czynność pierwszego uruchomienia kotła kondensacyjnego Ariston seria HS Premium wraz z
dokonaniem analizy spalin: 100 zł netto.
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2. Podstawą do wypłaty kwoty za czynności opisane w pkt 1 jest faktura wystawiona przez
AUTORYZOWANEGO INSTALATORA za dokonanie pierwszego uruchomienia, wraz z wypełnionym
prawidłowo drukiem KARTY PIERWSZEGO URUCHOMIENIA pobranej z karty gwarancyjnej kotła oraz
załączonym do niej wydrukiem z analizatora spalin.
Ariston Thermo Polska Sp. z o.o.
ul. Pocieszka 3
31-408 Kraków,
098
NIP 676-13-45-098
kondensacyjnego".
".
tytułem: "za pierwsze uruchomienie kotła (kotłów) kondensacyjnego

3. Faktura powinna zostać wystawiona na:

otrzymania
a prawidłowo wystawionej
4. Powyższe wynagrodzenie jest płatne w terminie 30 dni od dnia otrzymani
faktury, z opisanym w pkt. 2 załącznikiem.
5. Zmiana kwot wynagrodzenia wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

R

6. AUTORYZOWANY INSTALATOR będzie wystawiał jedną fakturę zbiorczą za wszystkie usługi objęte
niniejszą umową i wykonane w danym miesiącu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
KOŃCOWE
§15
a na czas określony – do dnia 31 grudnia 2017 roku
roku..
1. Umowa zostaje zawarta

ZÓ

2. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo jej wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu pod rygorem nieważności powinno zostać złożone na
piśmie.
3. W przypadku zachowania, które będzie równoznaczne z rażącym lub powtarzającym się poważnym
naruszaniem przez AUTORYZOWANEGO INSTALATORA postanowień umowy
umowy, Ariston zastrzega sobie
prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. Oświadczenie o wypowiedzeniu ze skutkiem
natychmiastowym pod rygorem nieważności powinno zostać złożone na piśmie i zawierać zwięzłe
podanie jego przyczyn.
§16
Wszelkie zmiany niniejsz
Wszelkie
niniejszej
ej umowy
umowy wymagają zachowania formy pi
pisemnej pod rygorem nieważności.
§17
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowani
zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

W

§18
niniejszą umową
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć ze stosunku objętego nini
jest właściwy rzeczowo sąd w Krakowie.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

§19

§20
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
…………………..................
Kraków, dnia: …………………
Kraków,

_________________
ARISTON

___________________________
AUTORYZOWANY INSTALATOR
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ZAŁĄCZNIK NR 1
Do Umowy w sprawie uruchomień kotłów kondensacyjnych
Zakres czynności wymaganych do wykonania w procedurze pierwszego uruchomienia kotłów
kondensacyjnych:

sprawdzenie poprawności montażu kotła w zakresie obowiązujących przepisów



sprawdzenie poziomu twardości wody w instalacji grzewczej



odpowietrzenie kotła od strony CO i gazu



podłączenie kotła do zasilania elektrycznego
podłączenie do listwy elektrycznej kotła programatorów, czujników zewnętrznych, sterowników







sprawdzenie i regulacja mocy startowej
sprawdzenie i regulacja parametrów użytkowych
użytkowych kotła

sprawdzenie poprawności działania elementów zabezpieczających
instruktaż użytkowania urządzenia i powiązanych z nim sterowników

_________________
ARISTON

W



dokonanie analizy spalin na mocy minimalnej i maksymalnej z wydrukiem wyników analizy
sprawdzenie i regulacja mocy kotła

ZÓ



R



___________________________
AUTORYZOWANY INSTALATOR
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