
 

 

REGULAR d.o.o. 

            Kubed 5 
              6272 Gračišče   
             tel. 05 6302211 
                  
 
Pogodba  št.:XX 
 
Izvajalec: 
Regular d.o.o., Kubed 5, 6272 Gračišče, ki jo zastopa direktor Ludvik Čuček Gerbec 
 
 in  
 
Naročnik: 
Ime Priimek, Naslov 
 
 
skleneta naslednjo  pogodbo  
 

1. člen 

Izvajalec bo enkrat letno (v obdobju  med 11 do 14 mesecev) po predhodnem telefonskem ali pisnem naročilu kupca 
izvedel redna letna vzdrževalna dela na plinskem kotlu naročnika (v nadaljevanju - redni poseg). Vsebina rednih letnih 
vzdrževalnih del na plinskem kotlu je navedena v prilogi 1., ki je sestavni del te pogodbe. 
Naročnik bo omogočil poseg na plinskem kotlu  v urniku izvajalca. Urnik izvajalca je vse delovne dni od ponedeljka do 
petka med 09 do 16.30  uro. Izven tega časa se smatra vsak poseg kot intervencija in se zaračuna po intervencijskem 
ceniku. 

2. člen 
S podpisom te pogodbe izvajalec prizna naročniku naslednje popuste na cene iz cenika izvajalca veljavnega na dan 
posega, (trenutno veljavni cenik je sestavni del te pogodbe-Priloga 2.): 
a) Za enkrat letna zaporedna redna vzdrževalna dela na plinskem kotlu  
- prvo naslednje leto po podpisu pogodbe 15% popust,  
- drugo leto 20% popust, 
- tretje leto in vsa naslednja leta 25% popust. 
Od dne podpisa pogodbe bo izvajalec priznal naročnikom višino popusta tudi glede na število že opravljenih zaporednih 
rednih posegov izvajalca na plinskih kotlih naročnika v zadnjih treh letih pred podpisom te pogodbe. 
b) Za vse ostale posege na plinskem kotlu izvajalec prizna naročniku popust v višini 10% po ceniku izvajalca veljavnem 
na dan posega. 
c) Na zamenjane originalne rezervne dele plinskega kotla prizna izvajalec popust v višini 10% po ceniku izvajalca 
veljavnem na dan posega. 
Naročnik, ki ne soglaša z zamenjavo rezervnih delov podpiše izvajalcu izjavo o prevzemu odgovornosti za morebitne 
dodatne okvare in posledice. 
Spremembe cenika bo izvajalec nemudoma objavil na svoji spletni strani. Delavec izvajalca bo ob posegu imel pri sebi 
tudi veljaven cenik izvajalca, katerega naročnik na zahtevo dobi v vpogled. Vse informacije o cenah so na voljo tudi po 
telefonu: 05/630-22-11 vsak delavnik med 9.00 in 15.00. 

3. člen 
Garancija na opravljeno delo izvajalca je 90 dni, na dobavljen in vgrajen material in rezervne dele pa 180 dni. 

4. člen 
Naročnik je dolžan ravnati s plinskim kotlom kot dober gospodar, upoštevati pisna in ustna navodila proizvajalca in 
izvajalca, ter v napravo ne sme posegati niti on niti nepooblaščena oseba. 

5. člen 
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh strank in velja do pisne odpovedi ene pogodbene stranke. 

6. člen 
Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih od katerih prejme vsaka pogodbena stranka en izvod. 

     
Podpis naročnika      Podpis izvajalca 
 
 
………………..      ……………….. 
 
Telefonska številka naročnika 
 
………………………………….. 
 
 
Datum …………………     Datum ………………… 
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Priloga 1. 

 
V okviru rednih letnih vzdrževalnih del na plinskem kotlu za centralno 

ogrevanje  delavec izvajalca opravi naslednja dela: 
 

 
Osnovni pregled delovanja plinskega kotla in po potrebi meritev vhodnega 
tlaka plina  
  
Očisti gorilec in šobe 

 
Očisti toplotni izmenjevalec  
  
Pregleda tesnost ogrevalnega dela in sistema priprave sanitarne vode. 

  
Kontrolira pretok sanitarne vode in po potrebi predlaga razapnitev ali 
zamenjavo izmenjevalec. 

  
Kontrolira prižigalni sistem in po potrebi zamenja šobo, očisti pilot in 
nastavi na optimalno delovanje. 

  
Sestavi kotel in opravi poskusni zagon, nastavi izgorevanje, nastavi moči 
delovanja, kontrolira pripravo tople sanitarne vode. 

  
Kontrolira odvajanje dimnih plinov iz kotla. Po potrebi obvesti stranko, da 
potrebuje pregled dimnika. 
 
Pri kondenzacijskih kotlih očisti kondenzni lonec na kotlu in preveri 
pretočnost odvod kondenza.  

  
Z detektorjem prisotnosti plina kontrolira plinotesnost aparata in zapornega  
ventila. 

  
Nastavi kotel na normalno delovanje, prilepi nalepko o opravljenem 
vzdrževalnem delu na plinskem kotlu, pri kondenzacijskih kotlih stranki 
pusti en izvod meritev emisij dimnih plinov. 
 
Spiše delovni nalog o opravljenem delu, katerega podpiše tudi naročnik ali 
njegov zastopnik.  
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