Thuê Công Ty Bảo Trì Để Kiểm Tra Hoạt
Động Hàng Năm
Nếu quý vị không thể hoặc không muốn tự thực hiện việc bảo trì định kỳ để bảo đảm
thiết bị báo khói luôn sẵn sàng hoạt động, quý vị có thể chọn cách thuê một bên thứ
ba để thực hiện việc này. Nếu quý vị thuê một công ty dịch vụ chuyên nghiệp, khi bảo
trì xong, họ sẽ trao cho quý vị một hồ sơ xác nhận rằng tất cả những nghĩa vụ về kỹ
thuật và pháp lý đã được thực hiện đúng quy định để bảo đảm các thiết bị báo khói
luôn sẵn sàng hoạt động, nhờ đó quý vị có thể yên tâm và chứng minh rằng quý vị đã
thực hiện mọi công việc mà quý vị phải làm.
Theo hướng đề nghị này - nhưng chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý
nào - trong giấy này, chúng tôi xin giới thiệu hai công ty dịch vụ mà quý vị có thể thuê
để thực hiện việc bảo trì để bảo đảm cho các thiết bị báo khói luôn sẵn sàng hoạt
động. Tất nhiên, quý vị cũng có thể thuê một công ty khác nếu quý vị muốn. Nếu vậy,
quý vị có thể sử dụng nội dung mẫu để soạn mẫu đơn đề nghị thuê ở mặt sau để
thuê họ.
Xin lưu ý, quý vị tự đứng đơn thuê công ty nên quý vị sẽ chịu trách nhiệm chi
trả chi phí cho việc này.
Xin thuê công ty quý vị chọn và quý vị tự trả tiền!

Công ty
Pyrexx GmbH

Công ty
degewo Technische Dienste GmbH

Giá cố định là 29,95 euro (đã bao
gồm thuế kinh doanh)

Giá cố định là 40,79 euro (đã bao gồm
thuế kinh doanh)

Để thuê:

Để thuê: Chỉ cần đăng ký qua điện thoại

1. Xin liên lạc pyrexx.com/pro qua
computer
hoặc điện thoại thông minh.
2. Đăng ký và nhập thông tin về việc
bảo trì (chỉ cần làm khi đăng ký
lần đầu).
3. Đăng ký bảo trì; Pyrexx sẽ liên lạc
với quý vị qua điện thoại để lên
lịch bảo trì.
Lưu ý:
Do phải thanh toán trước, nên KHÔNG
thể đăng ký qua điện thoại thông
thường được. Quý vị chỉ có thể thuê
họ qua mạng theo cách thức nói trên.

theo số: 030/26485-2020
Lưu ý:
Chỉ được thanh toán bằng tiền mặt.

Nội Dung Mẫu để soạn Mẫu Đơn Đề
Nghị Thuê một Công Ty Dịch Vụ mà
Quý Vị Tự Chọn

Đơn Đề Nghị Thuê
Để bảo trì / bảo đảm được tình trạng luôn sẵn sàng hoạt động cho tất cả các thiết bị
báo khói lắp trong nhà có địa chỉ dưới đây theo yêu cầu dưới đây.
Thông tin về khách hàng:

Tên đầy đủ: ___________________________________________________

Địa chỉ nhà: _______________________________________________
Cần thực hiện các dịch vụ cần thiết để bảo trì / bảo đảm tình trạng luôn sẵn sàng
hoạt động theo tiêu chuẩn DIN 14676, cụ thể là:
- Kiểm tra xem pin có còn đủ điện dùng cho 12 tháng tới hay không.
- Kiểm tra xem các khe khói đi vào thiết bị có thông thoáng không
- Kiểm tra xem thiết bị báo khói có hư hỏng gì làm suy yếu chức năng của nó không
- Kiểm tra xem bán kính 0,5 m quanh thiết bị báo khói có vật cản nào không
- Lập văn bản ghi rõ các kết quả kiểm tra và tất cả các biện pháp đã thực hiện và
giao văn bản đó cho khách hàng
Berlin, _____________

___________________________________________________________________
Chữ ký của khách hàng

