
  
 

 

 

 

 

          8 priežastys kodėl verta bendradarbiauti su mumis 
 

      Todėl, kad galime pasiūlyti tai, ko nepasiūlys mūsų konkurentai! 
 

1. GLAUDUS BENDRAVIMAS 
Šildymo ir karšto vandens temperatūrų plano sudarymas, galimų rizikų įvertinimas, būsimų sąskaitų už 
šildymą analizė ir prognozės – esame tikri, kad mūsų klientas nori žinoti viską. 
 

2. SUTARTĮ PASIRAŠIUSIOMS BENDRIJOMS TYRIMAI TERMOVIZORIUMI ATLIEKAMI NEMOKAMAI*1 
Atlikus termovizinius tyrimus galima pamatyti visus pastato šiluminės izoliacijos trūkumus, kiekybiškai 
įvertinti atskirų zonų šilumos nuostolius. Atlikę tyrimus, pateiksime ataskaitą apie pastato išorinių 
sienų, langų, pamatų ir stogo šiluminius nuostolius. Termovizinis tyrimas nepamainomas vertinant 
šilumą izoliuojančių medžiagų efektyvumą ir susidėvėjimą. Tikime, kad norite žinoti, savo namo šilumą 
praleidžiančias vietas. 

 

3. SĄSKAITOS IR SĄMATOS PRIEŠ, O NE PO DARBŲ 
Bet koks papildomas darbas, už kurį reikia mokėti, bus aptariamas prieš jį vykdant. Atlikti šildymo ir 
karšto vandens sistemų remonto darbai, nustatyti defektai bus fotografuojami prieš ir po jų atlikimo, 
taip pat surašomi defektų nustatymo ir darbų atlikimo aktai, kurie bus pateikiami kartu su sąskaitomis. 
 

4. NUOTOLINIS TEMPERATŪROS PARAMETRŲ KEITIMAS, SISTEMOS STEBĖJIMAS*2 
Leidžia stebėti ir valdyti karšto vandens ir šildymo sistemos parametrus nuotoliniu būdu, tad reguliuoti 
temperatūrą šildymo sezono metu nebūtina vykti į šilumos punktą, o operatyviai temperatūros 
pakėlimą ar sumažinimą atlikti vos per keletą minučių nuo pirmininko skambučio. 

 

5. DARBŲ, KURIE NUMATOMI ĮSTATYMUOSE, VYKDYMAS  
Į sutartį neįtrauksime darbų, kurie nėra privalomi pagal LR įstatymus, ir už kuriuos įsipareigotumėte 
mokėti papildomai – norime taupyti Jūsų pinigus ir sieksime, kad pasitikėtumėte mumis.  

 

6. CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS 
UAB „Termofikatas“ savo veikloje vadovaujasi aukščiausios kokybės ir atsakomybės standartais. 
Bendrovės veikla ir atsakomybė yra apdrausta civilinės atsakomybės draudimu. 

 

7. AVARINĖ TARNYBA*3 
UAB „Termofikatas“ bus pasiruošusi likviduoti karšto vandens ir šildymo sistemos avarijas 24 valandas 
per parą ir 7 dienas per savaitę. 

 

8. BUTO PATALPŲ MIKROKLIMATO IR LANGŲ BŪKLĖS VERTINIMAS 
Naudodami specialią įrangą ir vadovaudamiesi galiojančiomis higienos normomis, gyventojų butuose 
(patalpose) atliksime temperatūros, drėgmės matavimus ir šaltį skleidžiančių paviršių (langų) būklės 
vertinimus bei pateiksime rekomendacijas ir išvadas. Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros 
sutartis pasirašiusių daugiabučių namų bendrijų gyventojams šią paslaugą suteiksime nemokamai. 

*1Yra papildomų sąlygų. 
*2Galima prieiga tik esant Rubisafe valdikliui.            

*3Avarinės tarnybos paslauga suteikiama esant poreikiui.   
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

UAB „Termofikatas“ 
Įmonės kodas: 304125997 

Adresas: Laisvės pr. 71B–70, Vilnius 
Mob. tel. 8 682 55700 

El. paštas:  marius@termofikatas.lt  
www.termofikatas.lt 


