
Přihláška na školení / Kontaktní formulář

Firma:

Ulice:

Jméno a
příjmení:

Telefon: IČO:

Název školení:

Termín školení:

Využiji ubytování na Penzionu CAIUS:

Zajišťuji:

NE

Datum
narození: Mail:

VIPS gas s.r.o. | Na Bělidle 1135 | 460 06 Liberec 6 | Czech Republic | +420 485 108 041

www.vipsgas.cz

Jsem držitelem platného osvědčení odborné způsobilosti v elektrotechnice
(dle vyhlášky č.50/1978 b. v platném znění Vyhl. č. 98/1982 Sb.)

Jsem držitelem platného osvědčení odborné způsobilosti na montáže a opravy 
vyhrazených plynových zařízení
(Ve smyslu §154 a §155 zákona č. 500/2004 Sb. Osvědčení vydává Technická inspekce České republiky - TIČR)

Spouštím a servisuji kotle IMMERGAS klasické konstrukce

Vlastním analyzátor spalin

Podpis*

Vystavit osvědčení na servis plynových kotlů IMMERGAS

Vedu si vlastní evidenci kontaktů na zákazníka

* - podpis formuláře v den školení

Spouštím a servisuji kondenzační kotle IMMERGAS

Spouštím a servisuji kotle a hořáky na E - LTO

Spouštím a servisuji solární kolektory

Žádám o uvedení v seznamu servisních organizací

Spouštím a servisuji teplovzdušné agregáty dodávané společností VIPS gas s.r.o. 

Spouštím a servisuji tepelná čerpadla dodávané společností VIPS gas s.r.o. 
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ANO NE

ANO

ANO

NE

NE

ANO

ANO

NE

NE

ANO

ANO

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

NE

Vyplnit v případě účasti na školení plynových kotlů IMMERGAS 

Město:

Č.p.:

Místo konání:

SERVIS

ANO 

OBCHOD PROJEKCE MONTÁŽE JINÉ



Přihláška na školení / Kontaktní formulář

Vaše přihlášky na školení konaná v Liberci zasílejte vyplněné v elektronické podobě 
na  nebo písemně na adresu:propagace@vipsgas.cz,

VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, 460 06, Liberec 6

Přihlášky na školení, která se budou konat na pobočkách firmy, zasílejte prosím 
vyplněné přímo na emailové adresy konkrétních poboček.

Platba se provádí na základě vystavené zálohové faktury po vyplnění přihlášky, 
nebo v hotovosti v první den školení. Termín je nutno objednat v předstihu.

VIPS gas s.r.o. si vyhrazuje právo na zrušení termínu školení, pokud bude přihlášen 
minimální počet účastníků, o této skutečnosti budete informováni nejpozději 5 

pracovních dnů předem, kdy s Vámi bude projednán náhradní termín.

Začátek školení je vždy v 8:30! 
Prosíme o dodržování harmonogramu.

Uchazeči o vystavení servisní smlouvy a servisního průkazu na plynové kotle 
IMMERGAS musí předložit kopie:

Osvědčení o zkoušce odborné způsobilosti v elektrotechnice
a

Osvědčení o odborné způsobilosti na montáže a opravy vyhrazených 
plynových zařízení

Se srdečným pozdravem a přáním další spolupráce se na Vás těšíme.
VIPS gas s.r.o. Liberec

VIPS gas s.r.o. | Na Bělidle 1135 | 460 06 Liberec 6 | Czech Republic | +420 485 108 041

www.vipsgas.cz
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