
Kod Serwisu: @$ ……………………………………………..………… 
 

NR FV do rozliczeń ………………………………………………… Data wpływu …………………………… 
 

Uwagi:....................................................................................................................................................... 

 

PROTOKÓŁ PIERWSZEGO URUCHOMIENIA / PRZEGLĄDU 
ROCZNEGO KONSERWACJI POGWARANCYJNEJ / WYMIANY ANODY*  

URZĄDZENIA Ulrich * niewłaściwe skreślić  
sporządzony w dniu 20.…. - .….. - …... 
 
1. Dane Użytkownika: (miejsce eksploatacji urządzenia) 
 
Imię i nazwisko: ………………………………………… 
 
Adres: …… - …………,  ………………………………. 
 
ul: ………………………………………………………… 
 

tel. : (………) - …………..……………… □ odmowa podania numeru telefonu przez Klienta 

  (Uwaga! Może to opóźnić procedurę gwarancyjną)  

2. Dane urządzenia:   

 
INFORMACJA dla Serwisanta i Użytkownika:  
Istnieją 2 egzemplarze dla: Producent /Użytkownik 

Egzemplarz dla: 
Producent Użytkownik*  
Oryginał (z kuponami, wypisany w oryginale) należy wysłać do 
Producenta w ciągu miesiąca od daty uruchomienia w celu  
rejestracji. 

 
Bez rejestracji urządzenia nie 
będzie honorowana gwarancja! 

 
Typ urządzenia:  
............................................................................... Numer fabryczny: ........................................................................  
Urządzenia  
dodatkowe: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Miejsce na kupon gwarancyjny pierwszego uruchomienia głównego 

urządzenia np: NHC,NI, ND, KI, KD, KO, WA, ED, WO, SD, ST,AF, … 
(bez tego kuponu cały protokół jest nieważny) Kupon naklejamy na 

oryginał, który odsyłamy do Ulrich Energia S.A 

 
Miejsce na kupon gwarancyjny pierwszego uruchomienia 

dodatkowego urządzenia np: WL, SG, … 
(bez tego kuponu protokół dla dodatkowego urządzenia  jest nieważny)  

Kupon naklejamy na oryginał, który odsyłamy do Ulrich Energia S.A 
 
3. Dane środowiska i warunków pracy urządzenia: 
 
Serwis potwierdza dokonanie:  
 Pierwszego Uruchomienia urządzenia, zgodnie z zaleceniami zawartymi w Instrukcji Obsługi oraz 

obowiązującymi przepisami. Tym samym potwierdza udzielenie gwarancji na urządzenie.


 
Serwis stwierdza stan zastanych instalacji:   

- elektryczna 


 poprawnie 


 niepoprawnie 


 nie dotyczy 

- zasilania paliwem 


 poprawnie 


 niepoprawnie 


 nie dotyczy 

- hydrauliczna 


 poprawnie 


 niepoprawnie 


 nie dotyczy 

- spalinowa i nawiewu powietrza 


 poprawnie 


 niepoprawnie 


 nie dotyczy 
 
Uwaga! W przypadku stwierdzenia błędów montażu należy odstąpić od uruchomienia urządzenia.   

Ulrich zastrzega sobie prawo do kontroli instalacji i warunków pracy urządzenia. 

 Przeglądu Urządzenia po …… miesiącach od daty Pierwszego Uruchomienia


 
(zakres prac opisać w polu Uwag Serwisu) 

 
4. Dane analizy spalin:  
Dla kotłów olejowych i gazowych bezwzględnie skontrolować skład spalin analizatorem!! 

 
Przypiąć wydruk analizy 
spalin i wpisać ręcznie 
wszystkie parametry. W 
przypadku braku wydruku, 
reklamacje będą 
odrzucane.  
O2:  [% ] 

CO:  [ppm] 

CO2:  [%] 

λ:  [-] 

η:  [%] 

Ts:  [ºC] 
 
5. Dokonano transformacji na gaz inny niż GZ50 (dla kotłów gazowych) NIE

TAK, na jaki: ……….  
6. Dodatkowe ważne informacje dla Użytkownika  
Drugi rok gwarancji na urządzenie udzielany jest tylko i wyłącznie pod warunkiem przeprowadzenia odpłatnego przeglądu technicznego (patrz zapisy 
Karty Gwarancyjnej) 
7. Uwagi Serwisu: 
 
................................................................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................................  
- urządzenie eksploatować zgodnie z przeznaczeniem oraz opisem zamieszczonym w instrukcji obsługi 
 
- instrukcja obsługi dostępna jest pod adresem: www.ulrich.com.pl   
 
8. Potwierdzenie informacji zawartych w Protokole i zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 
 
„Potwierdzam, że zostałem zapoznany z instrukcją obsługi urządzenia oraz zostałem poinstruowany przez dokonującego Pierwszego Uruchomienia o prawidłowej 
eksploatacji wyrobu.  
Ja jako Użytkownik wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym protokole dla potrzeb niezbędnych do przygotowania i 
prowadzenia procesu reklamacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 poz. 883)." 

 

Czytelny podpis i pieczęć Serwisanta   Czytelny podpis Użytkownika 

       

 
Druk: PROTOKÓŁ PIERWSZEGO URUCHOMIENIA / PRZEGLĄDU - SERWIS NIEZALEŻNY Ulrich ver. 2018-06 

http://www.ulrich.com.pl/

