
REVITAL TRADE servis s.r.o., Vítězné náměstí 2, Praha 6, Dejvice, 160 00 

Kontakty: Kilijan@revitaltrade.cz,      Kilijan@revitalservis.cz, ertl@revitalservis.cz,         mobil:  
777711244, 777711246, 601543210 

 

SERVISNÍ KNIHA TEPELNÉHO ČERPADLA 

Prodejce a dovozce:  

REVITAL TRADE servis s.r.o., Vítězné náměstí 2, Praha 6,Dejvice, 160 00,  

IČ: 03466671 

Systém: REVITAL TRADE heating pump CZ 

         RHP – systém – vzduch-voda 

 

 

 

Montážní a servisní firma:………………………………………………/razítko/ 

 

Jméno a podpis servisního pracovníka:……………………………………………………………. 

 

Praha ………………………….20……    



REVITAL TRADE servis s.r.o., Vítězné náměstí 2, Praha 6, Dejvice, 160 00 

Kontakty: Kilijan@revitaltrade.cz,      Kilijan@revitalservis.cz, ertl@revitalservis.cz,         mobil:  
777711244, 777711246, 601543210 

 

Důležité upozornění: 

Po uvedení tepelného čerpadla do provozu, jeho spuštění, je bezpodmínečně nutné dodržovat 
servisní podmínky dodavatele: 

1. Provádět povinné servisní kontroly jedenkrát ročně, a to ve dvouleté záruční době, vždy před 
zahájením topné sezóny – celkem 2x a nechat zaznamenat do servisní knihy. Při nedodržení 
zařízení ztrácí garanci,2 letou záruku dodavatele. 

2. Provádět doporučené pozáruční servisní kontroly jedenkrát ročně, vždy před zahájením 
topné sezóny a nechat zaznamenat do servisní knihy. 

3. V opačném případě dodavatel negarantuje životnost zařízení.  

Typ tepelného čerpadla, výrobní číslo:………………………………………………………………. 

Datum pořízení, číslo smlouvy, objednávky,faktury:……………………………………………… 

Montážní firma, název, IČO:………………………………………………………………………….. 

Montáž provedl, jméno a podpis:…………………………………………………………………… 

Zahájení montáže:……………………………………………………………………………………. 

Ukončení montáže:…………………………………………………………………………………… 

Kontaktní údaje: 

Místo stavby, montáže:……………………………………………………………………………… 

Jméno, název klienta:………………………………………………………………………………… 

Adresa:…………………………………………………………………………………………………. 

IČ:………………………………….DIČ:……………………………………………………………….. 

Telefon:……………………………………Email:……………………………………………………... 

 

 

Datum prvního spuštění:……………………………………….2019 

Zahájení provozu:……………………………………………………………………………………… 

Proškolení obsluhy provedeno dne:……………2019,  jméno obsluhy:………………………….. 

Proškolení provedl:…………………………………. 

 

Razítko a podpis oprávněné osoby odborné firmy: 



REVITAL TRADE servis s.r.o., Vítězné náměstí 2, Praha 6, Dejvice, 160 00 

Kontakty: Kilijan@revitaltrade.cz,      Kilijan@revitalservis.cz, ertl@revitalservis.cz,         mobil:  
777711244, 777711246, 601543210 

 

Povinná záruční revize tepelného čerpadla č.1 

 

Výzva k revizi ze dne: ………………..20… Vyzval:………………………………. 

Datum 1. revize:…………………………………..20……. 

Revizi provedl:……………………………Za účasti:……………………….……… 

Výsledek:            vyhovující          nevyhovující                   /zaškrtněte/ 

Závady:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Odstranění:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Uvedení do provozu:…………………………………20….. 

Stav:…………………………………………………………………………………………… 

Podpis technika:………………………………….Podpis klienta:………………………. 

Poznámky:/výměna částí zařízení nebo jeho 

součástí/…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Další povinná kontrola v roce:…………………Předpokl. termín:………………………………… 
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Povinná záruční revize tepelného čerpadla č.2 

 

Výzva k revizi ze dne: ………………..20…. Vyzval:………………………………. 

Datum 1. revize:…………………………………..20…… 

Revizi provedl:……………………………Za účasti:……………………….……… 

Výsledek:            vyhovující          nevyhovující                   /zaškrtněte/ 

Závady:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Odstranění:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Uvedení do provozu:…………………………………20…… 

Stav:…………………………………………………………………………………………… 

Podpis technika:………………………………….Podpis klienta:………………………. 

Poznámky:/výměna částí zařízení nebo jeho 

součástí/…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Další povinná kontrola v roce:…………………Předpokl. termín:………………………………… 
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Kontakty: Kilijan@revitaltrade.cz,      Kilijan@revitalservis.cz, ertl@revitalservis.cz,         mobil:  
777711244, 777711246, 601543210 

 

Doporučená pozáruční revize tepelného čerpadla č.1 

Výzva k revizi ze dne: ………………..20…. Vyzval:………………………………. 

Datum 1. revize:…………………………………..20….. 

Revizi provedl:……………………………Za účasti:……………………….……… 

Výsledek:            vyhovující          nevyhovující                   /zaškrtněte/ 

Závady:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Odstranění:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Uvedení do provozu:…………………………………2019 

Stav:…………………………………………………………………………………………… 

Podpis technika:………………………………….Podpis klienta:………………………. 

Poznámky:/výměna částí zařízení nebo jeho 

součástí/…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Další povinná kontrola v roce:…………………Předpokl. termín:………………………………… 

Objednávka 

oprav:……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Předpokládaná cena 

oprav:…………………………………………………………………………………………………… 

Podpis technika:……………………………………………..Podpis klienta:………………………. 

Souhlasím s doporučenými pozáručnímy opravami, jak je definováno v objednávce, viz. výše 

a objednávám ve výše uvedeném rozsahu a ceně bez výhrad. 

 



REVITAL TRADE servis s.r.o., Vítězné náměstí 2, Praha 6, Dejvice, 160 00 

Kontakty: Kilijan@revitaltrade.cz,      Kilijan@revitalservis.cz, ertl@revitalservis.cz,         mobil:  
777711244, 777711246, 601543210 

Doporučená pozáruční revize tepelného čerpadla č.2 

Výzva k revizi ze dne: ………………..20…. Vyzval:………………………………. 

Datum 1. revize:…………………………………..20….. 

Revizi provedl:……………………………Za účasti:……………………….……… 

Výsledek:            vyhovující          nevyhovující                   /zaškrtněte/ 

Závady:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Odstranění:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Uvedení do provozu:…………………………………2019 

Stav:…………………………………………………………………………………………… 

Podpis technika:………………………………….Podpis klienta:………………………. 

Poznámky:/výměna částí zařízení nebo jeho 

součástí/…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Další povinná kontrola v roce:…………………Předpokl. termín:………………………………… 

Objednávka 

oprav:……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Předpokládaná cena 

oprav:…………………………………………………………………………………………………… 

Podpis technika:……………………………………………..Podpis klienta:………………………. 

Souhlasím s doporučenými pozáručnímy opravami, jak je definováno v objednávce, viz. výše 

a objednávám ve výše uvedeném rozsahu a ceně bez výhrad. 
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Kontakty: Kilijan@revitaltrade.cz,      Kilijan@revitalservis.cz, ertl@revitalservis.cz,         mobil:  
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Doporučená pozáruční revize tepelného čerpadla č.3 

Výzva k revizi ze dne: ………………..20…. Vyzval:………………………………. 

Datum 1. revize:…………………………………..20….. 

Revizi provedl:……………………………Za účasti:……………………….……… 

Výsledek:            vyhovující          nevyhovující                   /zaškrtněte/ 

Závady:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Odstranění:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Uvedení do provozu:…………………………………2019 

Stav:…………………………………………………………………………………………… 

Podpis technika:………………………………….Podpis klienta:………………………. 

Poznámky:/výměna částí zařízení nebo jeho 

součástí/…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Další povinná kontrola v roce:…………………Předpokl. termín:………………………………… 

Objednávka 

oprav:……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Předpokládaná cena 

oprav:…………………………………………………………………………………………………… 

Podpis technika:……………………………………………..Podpis klienta:………………………. 

Souhlasím s doporučenými pozáručnímy opravami, jak je definováno v objednávce, viz. výše 

a objednávám ve výše uvedeném rozsahu a ceně bez výhrad. 

 



REVITAL TRADE servis s.r.o., Vítězné náměstí 2, Praha 6, Dejvice, 160 00 

Kontakty: Kilijan@revitaltrade.cz,      Kilijan@revitalservis.cz, ertl@revitalservis.cz,         mobil:  
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Doporučená pozáruční revize tepelného čerpadla č.4 

Výzva k revizi ze dne: ………………..20…. Vyzval:………………………………. 

Datum 1. revize:…………………………………..20….. 

Revizi provedl:……………………………Za účasti:……………………….……… 

Výsledek:            vyhovující          nevyhovující                   /zaškrtněte/ 

Závady:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Odstranění:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Uvedení do provozu:…………………………………2019 

Stav:…………………………………………………………………………………………… 

Podpis technika:………………………………….Podpis klienta:………………………. 

Poznámky:/výměna částí zařízení nebo jeho 

součástí/…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Další povinná kontrola v roce:…………………Předpokl. termín:………………………………… 

Objednávka 

oprav:……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Předpokládaná cena 

oprav:…………………………………………………………………………………………………… 

Podpis technika:……………………………………………..Podpis klienta:………………………. 

Souhlasím s doporučenými pozáručnímy opravami, jak je definováno v objednávce, viz. výše 

a objednávám ve výše uvedeném rozsahu a ceně bez výhrad. 
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Doporučená pozáruční revize tepelného čerpadla č.5 

Výzva k revizi ze dne: ………………..20…. Vyzval:………………………………. 

Datum 1. revize:…………………………………..20….. 

Revizi provedl:……………………………Za účasti:……………………….……… 

Výsledek:            vyhovující          nevyhovující                   /zaškrtněte/ 

Závady:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Odstranění:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Uvedení do provozu:…………………………………2019 

Stav:…………………………………………………………………………………………… 

Podpis technika:………………………………….Podpis klienta:………………………. 

Poznámky:/výměna částí zařízení nebo jeho 

součástí/…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Další povinná kontrola v roce:…………………Předpokl. termín:………………………………… 

Objednávka 

oprav:……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Předpokládaná cena 

oprav:…………………………………………………………………………………………………… 

Podpis technika:……………………………………………..Podpis klienta:………………………. 

Souhlasím s doporučenými pozáručnímy opravami, jak je definováno v objednávce, viz. výše 

a objednávám ve výše uvedeném rozsahu a ceně bez výhrad. 
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Doporučená pozáruční revize tepelného čerpadla č.6 

 

Výzva k revizi ze dne: ………………..20…. Vyzval:………………………………. 

Datum 1. revize:…………………………………..20….. 

Revizi provedl:……………………………Za účasti:……………………….……… 

Výsledek:            vyhovující          nevyhovující                   /zaškrtněte/ 

Závady:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Odstranění:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Uvedení do provozu:…………………………………2019 

Stav:…………………………………………………………………………………………… 

Podpis technika:………………………………….Podpis klienta:………………………. 

Poznámky:/výměna částí zařízení nebo jeho 

součástí/…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Další povinná kontrola v roce:…………………Předpokl. termín:………………………………… 

Objednávka 

oprav:……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Předpokládaná cena 

oprav:…………………………………………………………………………………………………… 

Podpis technika:……………………………………………..Podpis klienta:………………………. 

Souhlasím s doporučenými pozáručnímy opravami, jak je definováno v objednávce, viz. výše 

a objednávám ve výše uvedeném rozsahu a ceně bez výhrad. 
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Doporučená pozáruční revize tepelného čerpadla č.7 

 

Výzva k revizi ze dne: ………………..20…. Vyzval:………………………………. 

Datum 1. revize:…………………………………..20….. 

Revizi provedl:……………………………Za účasti:……………………….……… 

Výsledek:            vyhovující          nevyhovující                   /zaškrtněte/ 

Závady:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Odstranění:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Uvedení do provozu:…………………………………2019 

Stav:…………………………………………………………………………………………… 

Podpis technika:………………………………….Podpis klienta:………………………. 

Poznámky:/výměna částí zařízení nebo jeho 

součástí/…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Další povinná kontrola v roce:…………………Předpokl. termín:………………………………… 

Objednávka 

oprav:……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Předpokládaná cena 

oprav:…………………………………………………………………………………………………… 

Podpis technika:……………………………………………..Podpis klienta:………………………. 

Souhlasím s doporučenými pozáručnímy opravami, jak je definováno v objednávce, viz. výše 

a objednávám ve výše uvedeném rozsahu a ceně bez výhrad. 
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Doporučená pozáruční revize tepelného čerpadla č.8 

Výzva k revizi ze dne: ………………..20…. Vyzval:………………………………. 

Datum 1. revize:…………………………………..20….. 

Revizi provedl:……………………………Za účasti:……………………….……… 

Výsledek:            vyhovující          nevyhovující                   /zaškrtněte/ 

Závady:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Odstranění:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Uvedení do provozu:…………………………………2019 

Stav:…………………………………………………………………………………………… 

Podpis technika:………………………………….Podpis klienta:………………………. 

Poznámky:/výměna částí zařízení nebo jeho 

součástí/…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Další povinná kontrola v roce:…………………Předpokl. termín:………………………………… 

Objednávka 

oprav:……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Předpokládaná cena 

oprav:…………………………………………………………………………………………………… 

Podpis technika:……………………………………………..Podpis klienta:………………………. 

Souhlasím s doporučenými pozáručnímy opravami, jak je definováno v objednávce, viz. výše 

a objednávám ve výše uvedeném rozsahu a ceně bez výhrad. 
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Doporučená pozáruční revize tepelného čerpadla č.9 

Výzva k revizi ze dne: ………………..20…. Vyzval:………………………………. 

Datum 1. revize:…………………………………..20….. 

Revizi provedl:……………………………Za účasti:……………………….……… 

Výsledek:            vyhovující          nevyhovující                   /zaškrtněte/ 

Závady:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Odstranění:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Uvedení do provozu:…………………………………2019 

Stav:…………………………………………………………………………………………… 

Podpis technika:………………………………….Podpis klienta:………………………. 

Poznámky:/výměna částí zařízení nebo jeho 

součástí/…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Další povinná kontrola v roce:…………………Předpokl. termín:………………………………… 

Objednávka 

oprav:……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Předpokládaná cena 

oprav:…………………………………………………………………………………………………… 

Podpis technika:……………………………………………..Podpis klienta:………………………. 

Souhlasím s doporučenými pozáručnímy opravami, jak je definováno v objednávce, viz. výše 

a objednávám ve výše uvedeném rozsahu a ceně bez výhrad. 

 

 



REVITAL TRADE servis s.r.o., Vítězné náměstí 2, Praha 6, Dejvice, 160 00 

Kontakty: Kilijan@revitaltrade.cz,      Kilijan@revitalservis.cz, ertl@revitalservis.cz,         mobil:  
777711244, 777711246, 601543210 

Doporučená pozáruční revize tepelného čerpadla č.10 

Výzva k revizi ze dne: ………………..20…. Vyzval:………………………………. 

Datum 1. revize:…………………………………..20….. 

Revizi provedl:……………………………Za účasti:……………………….……… 

Výsledek:            vyhovující          nevyhovující                   /zaškrtněte/ 

Závady:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Odstranění:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Uvedení do provozu:…………………………………2019 

Stav:…………………………………………………………………………………………… 

Podpis technika:………………………………….Podpis klienta:………………………. 

Poznámky:/výměna částí zařízení nebo jeho 

součástí/…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Další povinná kontrola v roce:…………………Předpokl. termín:………………………………… 

Objednávka 

oprav:……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Předpokládaná cena 

oprav:…………………………………………………………………………………………………… 

Podpis technika:……………………………………………..Podpis klienta:………………………. 

Souhlasím s doporučenými pozáručnímy opravami, jak je definováno v objednávce, viz. výše 

a objednávám ve výše uvedeném rozsahu a ceně bez výhrad. 

 

 



REVITAL TRADE servis s.r.o., Vítězné náměstí 2, Praha 6, Dejvice, 160 00 

Kontakty: Kilijan@revitaltrade.cz,      Kilijan@revitalservis.cz, ertl@revitalservis.cz,         mobil:  
777711244, 777711246, 601543210 

Servisní knihu zavedl dne:………………………………..20…… 

Jméno:……………………………….Podpis:………………………………………….. 

Razítko firmy:………………………………….. 

 

 

 

 

 


