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1.  Aký typ nainštalovaného zariadenia máte?  Uvedené zariadenie je (vyplňte iba v prípade, ak máte dané zariadenie):
 centrálne systémy vzduchotechniky  vo vlastníctve spoločnosti  v prenájme
 centrálne chladiace systémy  vo vlastníctve spoločnosti  v prenájme
 fancoily (ventilátorové konvektory)  vo vlastníctve spoločnosti  v prenájme
 klimatizačné zariadenie alebo sústava klimatizačných zariadení  vo vlastníctve spoločnosti  v prenájme
 rekuperačné jednotky zamerané na vetranie/vykurovanie/chladenie  vo vlastníctve spoločnosti  v prenájme
 iné obdobné zariadenia  vo vlastníctve spoločnosti  v prenájme

Poznámka: V prípade viacerých riešení, prosím, zaškrtnite všetky typy inštalovaných zariadení.

2.  Uveďte značku zariadenia, typ, produktovú radu, kód, resp. iný parameter, ktorý bližšie identifikuje dané zariadenia (stačí niektorý z týchto údajov).

1. zariadenie: 

2. zariadenie: 

3. zariadenie: 

4. zariadenie: 

5. zariadenie: 

3.  Prosím, uveďte dátum uvedenia zariadenia do prevádzky.

1. zariadenie:   .   .       3. zariadenie:   .   .       5. zariadenie:   .   .      
2. zariadenie:   .   .      4. zariadenie:   .   .      

4.  Ak viete rozmery zariadenia, prosím, uveďte ich: 

1. zariadenie, rozmer:  4 zariadenie, rozmer: 

2. zariadenie, rozmer:  5. zariadenie, rozmer: 

3. zariadenie, rozmer: 

5.  Disponujete fotografiami zariadenia/zariadení?
 áno, mám fotografie, ktoré prikladám do prílohy e-mailu
 nie, nemám fotografie

6  Aký je aktuálny stav zariadenia/zariadení? 
1. zariadenie:   v príprave  v prevádzke  mimo prevádzky
2. zariadenie:    v príprave  v prevádzke  mimo prevádzky
3. zariadenie:    v príprave  v prevádzke  mimo prevádzky
4. zariadenie:   v príprave  v prevádzke  mimo prevádzky
5. zariadenie:   v príprave  v prevádzke  mimo prevádzky

7.  Kontaktné údaje: 
Ideálne na osobu, ktorá bude vedieť odpovedať na otázky týkajúce sa inštalovaného zariadenia (napr. hlavný technik, správca, majiteľ, ...)

Dotazník pre záujemcu o ponuku ionizačného riešenia

Meno a priezvisko

Názov spoločnosti/Organizácie

Telefónne číslo E-mail

20201101_Dotaznik_Plasma Air

Dodávateľom riešenia je spoločnosť COLTBURG, s.r.o., so sídlom Pod šiancom 1D, Košice - mestská časť Sever 040 01, IČO: 36 200 760. Samotný proces dodania riešenia a fakturácie sa riadi 
zmluvným vzťahom medzi zákazníkom a dodávateľom. Aby Vás dodávateľ mohol kontaktovať ohľadom nezáväznej ponuky, potrebuje údaje kontaktnej osoby v rozsahu meno, priezvisko, 
telefónne číslo a e-mailová adresa. Údaje o kontaktnej osobe, ktoré v dotazníku uvediete, budú na účel uvedený vyššie poskytnuté dodávateľovi. Informácie o podmienkach spracúvania 
osobných údajov dodávateľom sú dostupné na https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/36200760/sk/zakladne-informacie.

 Potvrdzujem, že som sa oboznámil s podmienkami ochrany osobných údajov a že v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi som informoval o podmienkach 
spracúvania osobných údajov iné osoby, ktorých osobné údaje boli poskytnuté.
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