
Przyjdziemy na  
ODCZYT liczników.
Prosimy się przygotować.

Podzielnik kosztów 
ogrzewania

Licznik 
wody

Licznik 
ciepła

Czujnik 
dymu

Odczyt / konserwacja:

Gdzie?

Prosimy zapewnić, aby w wyznaczonym terminie 
Państwa mieszkanie i odpowiednie urządzenia 
były dostępne. (tzn. od rozpoczęcia do zakończenia prac).

Szanowni Lokatorzy, 
Szanowne Lokatorki,
Państwa wynajmujący/zarządca zlecił nam przepro-
wadzenie wyżej wymienionych prac w Państwa miesz-
kaniach. Bylibyśmy Państwu bardzo wdzięczni, jeśli w 
zapowiedzianym terminie dostosują się Państwo do 
następujących punktów:

·   Jeśli nie mogą Państwo być obecni osobiście, prosimy 
wyznaczyć nam Państwa godną zaufania osobę, która 
umożliwi nam dostęp.

·   Ustalenie indywidualnego terminu jest możliwe, jed-
nakże wiąże się z naliczeniem dodatkowych opłat za 
dodatkowy dojazd.

·   Ze względu na odpowiedzialność cywilną nie wolno 
nam przesuwać mebli, boazerii ani innych przedmio-
tów.

·   W przypadku urządzeń, u których nie ma możliwości 
odczytu należy oszacować zużycie zgodnie z rozpo-
rządzeniem o kosztach ogrzewania.

·   Nie możemy udzielać żadnych odpowiedzi na pytania 
dotyczące odczytu licznika ani rozliczeń. Prosimy 
zwrócić się w tej kwestii do swojego wynajmującego 
lub do administracji.

·   Należy pamiętać, że nigdy nie można całkowicie 
wykluczyć przesunięcia terminu wizyty. W przypadku 
wcześniejszego zakończenia prac nasz pracownik 
opuści budynek oczywiście wcześniej. 

Dziękujemy bardzo za zrozumienie.

W okresie od

Kiedy?

Na zlecenie: Wynajmujący / administracja

Dotyczy wszystkich mieszkańców!

godz.godz.

Nr nierucho-
mości

Dotyczy pięter 
od do

1486-10-2021

Firma realizująca zlecenie

do

W celu ochrony Państwa zdrowia i zdrowia naszych 
pracowników prosimy przestrzegać następujących 
zasad postępowania i środków higieny:
·   Nasi pracownicy zakrywają usta i nos oraz zwracają uwagę na za-

chowanie bezpiecznej odległości 1,5 m. Podczas odczytu prosimy 
również o zakrycie ust i nosa oraz o zachowanie dystansu.

·   Nie jest wymagane potwierdzenie realizacji zlecenia w formie 
podpisu.

·   Odczyt odbywa się zazwyczaj tylko za obopólną zgodą pracownika 
i mieszkańca. Prosimy poinformować nasz personel w sytuacji, gdy 
nie chcą Państwo dokonania odczytu.

·   Jeśli są Państwo objęci kwarantanną lub wykazują objawy choroby, 
prosimy odmówić realizacji zlecenia. W takim przypadku zaleca się, 
aby pracownicy nie wchodzili do Państwa domu.
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