KÉMÉNYVIZSGÁLAT
MIÉRT PONT TŐLÜNK?
Hevesen helyben vagyunk, bármely problémát,
szolgáltatást gyorsan el tudunk végezni,
illetve bármely problémát
partnereink megelégedésére meg tudunk oldani.
Heves városában ismertek vagyunk. Ifjabb Kőmíves József az Apponyi utcában, Balla Lajos a
Körzeti iskolával szemben lakik.

A helyszínen a megrendelést megelőzően
díjtalanul átnézzük a kéményeit, tanácsot és árajánlatot adunk.
Ez még semmire nem kötelezi.
Ha elfogadja árajánlatunkat, bármikor kötbér nélkül visszavonható megállapodást kötünk
Önnel – ha jobb ajánlatot kap, természetesen vita nélkül szabadulhat meg tőlünk.

A vegyes tüzelésű kémény takarítását az Ön által kért időben végezzük el,
a megrendelést követő egy éven belül egyszer díjtalanul,
ha a felülvizsgálat során nem volt szükséges.
A gázkémény CO mérését egy éven belül többször is díjtalanul végezzük el
a megrendelést követő egy évben.
Díjtalan tüzeléstechnikai, valamint energetikai tanácsot adunk
a fűtésének javítására, korszerűsítésére.
Meglévő partnereinknél, ha a kémény, illetve a tüzelési paraméterek megközelítik a
hatósági intézkedés értéket, felügyeletünk mellett rövid határidőn belül kijavított
esetekben a felülvizsgálatot a kijavítás utánra időzítjük.

Garantált maximális díj, ami mindent magában foglal
(felülvizsgálat, takarítás, kiszállás, ÁFA) családiház (60kW alatti)
vegyes tüzelésű kéményére 9601 Ft, gázkéményre 11836 Ft.
DÍJKEDVEZMÉNYEK, SZINTE MINDENKINEK!
Kettő, vagy több kémény esetén, ha a kémények szabályszerűsége, karbantartottsága, és a
hűséges partnereink hűségidejétől függően akár 50%-os kedvezményt is adhatunk. Például a
leggyakoribb eset, ha kazán és gázkazán van a két kémény díja a harmadik évet követően
50%-os kedvezmény esetén 10720 Ft.
Az első esetben a kedvezményről az árajánlatkor egyezhetünk meg.
Ha legalább 3 éve a partnerünk az emelt díjas négyévenkénti műszaki felülvizsgálat díját a
megállapodott díjban foglaltnak tekintjük, így azért plusz díjat a műszaki felülvizsgálatért
nem kérünk. – Egyes esetekben a műszaki felülvizsgálatot korábban is megtehetjük.

Abban az esetben, ha a megállapodásunkat felbontja,
már nem garantáljuk az előzőleg kialkudott kedvezményeket.
Figyelem a fentiek megfogalmazása csak Balla Lajos üzletkötő által kötött
megállapodásokra vonatkoznak!

Hevesi közvetlen elérhetőség: Balla Lajos

Tel: 30/850-1625, E-mail: hevesitukor@gmail.com
Email esetén kérem a tárgy rovatban legalább a kémény szót beírni.

További elérhetőségek:
Kirendeltég: 3300 Eger, Bródy Sándor u. 9.
Tel: 36/555-530 E-mail: heves.kemenysepro@gmail.com
Anyacég: Kéményseprőipari Kft 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36.
Tel: 06-42/411-515; 06-42/411-516 E-mail: kemenyseproipari@gmail.com
www.kemenyseproipari.hu

Panaszos ügyintézés telefonszáma: 42/504-587
Felügyeleti szervünk:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ügyfélszolgálat
Postacím: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. Tel.: (42) 594-543
E-mail: szabolcs.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
Békéltető testület:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fogyasztóvédelem:
Járási Fogyasztóvédelmi Elsőfokú Hatósági
3360 Heves Erzsébet tér 2. Tel: 06-36/795-081

