
Senelik işlev kontrolünün bakım 

firmaları tarafından üstlenilmesi 
Duman dedektörünün çalışmaya hazır olduğunun sağlanması için düzenli bakım 

çalışmalarını kendiniz yapamıyor ya da yapmak istemiyorsanız ücret karşılığında 

üçüncü bir şahsı görevlendirebilirsiniz. Duman dedektörünün kurallara uygun 

çalışması için teknik ve yasal zorunlulukların yerine getirildiğini size belgeleyecek 

profesyonel bir hizmet sağlayıcıyı görevlendirerek yapılması gereken her şeyi 

yaptığınızdan emin olabilir ve bunu belgeleyebilirsiniz. 

Bu bağlamda size - her türlü sorumluğu reddederek - bu form vasıtası ile duman 

dedektörünüzün çalışmaya hazır olmasından emin olmanız için bakım çalışmalarını 

yapabilecek olan iki hizmet sağlayıcı ile ilgili bilgileri örnek olarak sunmak istiyoruz. 

Tabi ki isteğe göre başka bir hizmet sağlayıcısını da görevlendirebilirsiniz. Bu 

durumda görevlendirme için örnek metni arka sayfada bulabilirsiniz. 

Lütfen firmaları sizin görevlendirmeniz gerektiğini ve bundan doğacak 

masrafları kendiniz üstlenmeniz gerektiğini unutmayınız. 

Seçtiğiniz firmayı lütfen masrafları kendiniz üstlenmek üzere görevlendiriniz! 

 

 

 

 

Firma  

Pyrexx GmbH 

29,95 Euro götürü bedel (KDV 

dahil)   

Görevlendirme: 

1. pyrexx.com/pro’yu bilgisayar veya 

akıllı telefondan arayınız. 

2. Kaydınızı yapıp, bakım bilgilerini 

giriniz (sadece ilk kayıtta 

gereklidir) 

3. Bakım için kaydolunuz, Pyrexx 

randevu ayarlamak için sizinle 

telefonla irtibata geçecektir. 

 
Bilgi:  

Ön ödemenin yapılması gerektiği için 

telefonla kayıt işlemi mümkün 

DEĞİLDİR. Bu yüzden görevlendirme 

sadece yukarıda tarif edildiği gibi 

online yapılabilir. 

 

Firma  

degewo Technische Dienste GmbH 

40,79 Euro götürü bedel (KDV dahil) 
  

Görevlendirme: sadece telefonla  

Tel.no.: 030/ 26485-2020 
 

Bilgi:  

Sadece nakit ödeme mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seçtiğiniz bir hizmet sağlayıcıyı 

görevlendirmek için örnek metin 

 

 

 
 

Görev 

Aşağıda belirtilen dairede bulunan tüm duman dedektörlerinin bakımı / çalışmaya 

hazır durumda olduğunu sağlama için aşağıdaki teklif uyarınca görevlendirme. 

 

İşveren ile ilgili bilgiler: 

 

Adı ve soyadı: ___________________________________________________ 

 

Dairenin bulunduğu adres: ______________________________________________ 

 

Duman dedektörlerinin bakımı/çalışmaya hazır durumda olmalarını sağlama için DIN 

14676 uyarınca gerekli çalışmalar yapılmalıdır, özellikle: 

 

- Batarya performansının 12 ay daha yeterli olup olmadığına dair kontrol edilmesi; 

- Duman giriş deliklerinin açık olup olmadığına dair kontrol edilmesi; 

- Duman dedektöründe işlevini etkileyecek bir hasar olup olmadığına dair kontrolün 

yapılması; 

- Duman dedektörüne 0,5 m mesafede bir engel olup olmadığına dair kontrolün 

yapılması; 

- Kontrol sonuçlarının ve olası önlemlerin yazılı olarak belgelenmesi ve belgenin 

işverene teslim edilmesi. 

 

Berlin, tarih: _____________ 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

İşverenin imzası 

 


