
PLYNOEQi
Marek Matej - PLYNOMA
ponúka revízie a odborné
prehliadky plynových zariadení

Petrovanská 34/A, 080 05 Prešov, ICO: 14369184 IC DPH: SK 1020743163
R 051 7732466, 0905 263 828 (Servis), 0917 094 829 (Janka Matejová)

B servis@plynoma. sk D www.plynoma.sk/kontakt

Milí obyvatelia obce
Vyhláška 508/2009 Zb.zák. odporúča po vykurovacej sezóne vykonať pravidelný
ročný servis plynového zariadenia, čo má viacero dôvodov a aj výhod.
Firma PLYNOMA Vám ponúka servisné prehliadky a revízie Vášho plynového
kotla, sporáku, ohrievaéa, alebo varnej dosky.
Firma PLYNOMA Preéov bude v mesiacoch máj, jún, júl a august vykonávať
servisné prehliadky a revízie véetkých plynových zariadeni a meranie úniku
plynu (na požiadanie aj pri plynomery) so zľavou 20%.
Hláste sa na obecnom úrade, alebo priamo na fy PLYNOMA.

. znížite tým riziko havárie plynového spotrebiôa

. správnym nastavením zlepšíte úôinnosť spotrebiôa

. znižite spotrebu a predlžite životnosť spotrebiča
Vo vlastnom záujme nepodceňujte servisnú prehliadku a už dnes si zabezpečte

prípravu Vášho spotrebiča pre ďalšiu sezónu.
Okrem ďalších výhod si vyčistením kotla ušetríte starosti pri začiatku

budúcej vykurovacej sezóny.

Do ponuky našich služieb patria nasledujúce značky:
. Protherm, Vaillant, Junkers, Buderus, Viessman, Attack, Immergas, Quadríga
. Quantum, Beretta, Dakon, Modratherm, PKM, Destila, Karma, Gamat
. Ferroli, Leiber...

V pripade záujmu o prehliadku a servis kontaktujte firmu Plynoma Prešov telefonicky,
alebo cez Váš obecný úrad.

Zľava 20% platí pre toho, kto sa objedná do 31.08.2020.
R 0517732466 0917094829 0905263828
D www.plynoma. sk/kontakt s servis@plynoma. sk

Cenník servisných prehliadok plynových zariadení
stacionérne kotly do 30kW 35, - po zfave 28, -  
stacionáme kotly do 50kW 45, - po zfave 36, -  
závesné kotly do 50kW 50, - po zfave 40, -  
kondenzaéné kotly do 50kW 70, - po zfave 56, -  
prietokový ohrievac vody 30, - pozfave24, - 
priamoohrevnýzásobnikvody 35, - pozfave28, - 
plynové a kombinované šporáky 20, - pozfave 16, - 
gamatky 20, -C pozrave16, - 

Cestovné náklady v Prešove 5  , mimo Prešova 0, 5   za 1 km

Cestovné sa delí na poéet zákazníkov v obci v deň konania servisnej prehliadky!


