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Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach 
serwisowo – produktowych HVAC 
organizowanych przez Atest Gaz

 1  Szkolenia serwisowo – produktowe

Szkolenia serwisowo – produktowe dotyczące systemów Alpa Gas XT oraz Teta Gas organizowane przez
firmę Atest Gaz A. M. Pachole Sp. J przeznaczone są dla:

 1.1  Klientów którzy zakupili w firmie Atest Gaz urządzenia do detekcji gazów i są stale ich właścicielami
oraz są odpowiedzialni za ich poprawną pracę. 

 1.2  Firm  odpowiedzialnych  za  utrzymanie  ruchu  na  obiekcie  w  którym  został  zainstalowany  system
produkcji Atest Gaz, nie będących właścicielami tych urządzeń.

 2  Zgłoszenie uczestnictwa

 2.1  W przypadku firm określonych w ptk.  1.1 należy przesłać  wypełniony formularz  zgłoszeniowy  na
adres szkolenia@atestgaz.pl . 

 2.2  W przypadku firm określonych w ptk. 1.2 konieczne jest przesłanie oświadczenia, w którym właściciel
urządzeń  wyraża  zgodę  na  to,  aby  firma  zgłaszająca  się  na  szkolenie  dokonywała  kalibracji  jak
i okresowych przeglądów urządzeń których jest właścicielem. W treści oświadczenia muszą znaleźć się
numery  seryjne  urządzeń  oraz  podpis  wraz  z  pieczątką  firmy  będącej  właścicielem  urządzeń.
Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się na końcu dokumentu.

 3  Uprawnienia po szkoleniu

Po  ukończonym  szkoleniu  firma  Atest  Gaz  dostarcza  uczestnikowi  danej  firmy  certyfikat  oraz
oprogramowanie partnera serwisowego – szczegółowy opis znajduje się poniżej:

Typ licencji Opis Ważność licencji Ważność przeszkolenia

Partner
serwisowy

• licencja  umożliwia  korzystanie z  wybranych  opcji
programu,

• licencja  jest  udzielana  na  instalację  na  jednym
komputerze (identyfikowanym za pomocą kodu CID),

• licencja  jest  udzielana  na  dwa  lata  licząc  od  dnia
wygenerowania klucza licencyjnego,

• korzystanie  z  oprogramowania  ograniczone  jest  do
systemów zakupionych przez Licencjobiorcę,

• warunkiem korzystania z Oprogramowania jest odbycie
przez  pracowników / współpracowników  Partnera
Serwisowego, którzy będą korzystać z Oprogramowania
płatnego  szkolenia  serwisowego  lub  uiszczenie
odpowiedniej opłaty opisanej w ptk 4.

2 lata 2 lata
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 4  Warunki przedłużenia licencji

Firma Atest  Gaz  dopuszcza  możliwość  rocznego przedłużenia  ważności  licencji  Partnera  Serwisowego
maksymalnie  2-krotnie  (o  kolejne  2  lata).  Warunkiem  koniecznym  do  przedłużenia  licencji  Partnera
Serwisowego jest uiszczenie opłaty licencyjnej w wysokości:   400 zł/rok.  Przedłużenie licencji  nie jest
tożsame z przedłużeniem ważności przeszkolenia. Po upływie okresu 4-ch lat w celu utrzymania licencji
Partnera  Serwisowego konieczny  jest  udziału  w szkoleniu  serwisowo –  produktowym organizowanym
przez firmę Atest Gaz. W przypadku braku przedłużenia, licencja wygasa automatycznie.

 5  Warunki dodatkowe

W przypadku wykorzystania udzielonej licencji do celów niezgodnych z umową licencyjną firma Atest Gaz
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej.

Zapoznałem/-am się z powyższymi warunkami:

…………………………………………………..………………….
(Podpis uczestnika szkolenia oraz pieczęć firmy)
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Dane właściciela urządzeń:

Oświadczenie - wzór

Firma ……………………………………………………...…………………………. z siedzibą w …………………………………………………..

o numerze NIP……………………………………... jako właściciel urządzeń o numerach seryjnych:

1.  

2.  

3.  

4.  …..

wyraża  zgodę  na  to,  aby  firma  ………………………………………………………………………………….  z  siedzibą  w

…………………………………………………..  o  numerze  NIP………………………………………  dokonywała  kalibracji  oraz

okresowych  przeglądów  wyżej  wymienionych  urządzeń  w  oparciu  o  posiadaną  licencję  partnera

serwisowego uzyskaną podczas szkolenia serwisowo – produktowego organizowanego przez Atest Gaz. 

Z poważaniem
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