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Vážení,
dovolte, abych vám popřál v tomto roce mnoho štěstí, zdraví a pracovních úspěchů.
I letos bude po topné sezóně aktuální čištění spalinových cest a povinnost každoročních
kontrol vyplývajících z nařízení vlády, týkající se každého obyvatele obce, užívajícího
spotřebič na spalování tuhého či plynného paliva, kromě turbokotle.
Přicházím s nabídkou ve výši 370,-Kč za čištění a kontrolu lks spalinové cesty, tedy:
lx čištění a kontrolu komínového průduchu včetně kouřovodu od spotřebiče,
lx vybrání sazí,
lx vydání zprávy o kontrole dle vyhlášky 91/2010 a letos poprvé v ceně
lx kontrolu vyčištění komínovou kamerou, aby si zákazník mohl zkontrolovat odvedenou
práci a stav spalinové cesty, pokud bude mít o tuto službu zájem.
Tato nabídka patří k nejlevnějším na trhu, jen za použití komínové kamery se běžně
účtuje ve stokorunách za hodinu práce.
To vše včetně cestovného mohu zaručit v uvedené ceně, dojde-li k písemné - e-mailem
na b.kotrba@atlas.cz, poštou - nebo telefonické objednávce do 15.dubna t.r. v celkovém
počtu alespoň 10 zákazníků, proto bych vás chtěl požádat o zveřejnění vyvěšením na
veřejném místě či rozhlasem. Nabídku omezuji 15.dubnem, abych lépe rozvrhl prohlídky
na období, kdy se topí málo nebo vůbec. Minulý rok došlo k situaci, kdy všichni
zákazníci chtěli čistit komíny týden před topnou sezónou.
Podrobnosti k výše uvedené vyhlášce, lhůtám kontrol, čištění a povinnosti obou
zúčastněných stran je možné v případě potřeby vyhledat kromě jiných zdrojů i na webové
stránce www.kominictvi-kotrba.cz
Děkuji a těším se na spolupráci.
S pozdravem
Bc.Bohumil Kotrba
Kominictví
Tyršova evid.č. 57
391 55 Chýnov u Tábora
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