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ZAMENJAVA RADIATORJEV KONTROLNI PREGLEDI NOTRANJIH 
PLINSKIH NAPELJAV 
ZA GOSPODINJSKE ODJEMALCE

ZAMENJAVA FLEKSIBILNE PRIKLJUČNE 
CEVI ZA ŠTEDILNIK NA ZEMELJSKI PLINRadiatorji v stanovanjih in stanovanjskih hišah lahko z leti 

pričnejo puščati, na nekaterih mestih korodirajo, ali jih 
preprosto želimo zamenjati.
Energetika Celje v sklopu svojih storitev opravlja tudi 
zamenjavo radiatorjev, in sicer v le nekaj korakih, od 
ogleda do urejanja prestavitve delilnika s starega na novi 
radiator.
Skupaj prispevajmo k varčni in kvalitetnejši uporabi 
radiatorjev in si zagotovimo brezskrbno zimo. 
Pokličite nas in izvedli bomo ogled in zamenjavo 
radiatorja.

Plinska trošila je potrebno redno vzdrževati. S tem 
poskrbimo ne samo za varno delovanje, temveč tudi za 
varčevanje z gorivom in prispevek k čistejšemu okolju. 
Vzdrževanje plinskega štedilnika obsega predvsem:
›  zamenjavo gumijastega tesnila ob vsaki zamenjavi  
 fleksibilne priključne cevi
›  pregled in zamenjavo dovodne cevi – priporočljiva je  
 zamenjava na vsaki 2 leti
›  pregled ustreznosti pritrditve dovodne cevi z objemkami
›  pregled plinske instalacije od požarne pipe do 
 uporabnika – vsako leto (uporabnik)
›  preizkus funkcionalnosti plinske krogelne pipe
Skupaj prispevajmo k varni in kvalitetnejši uporabi plinskega 
štedilnika in si zagotovimo brezskrbno uporabo. Pokličite 
nas in izvedli bomo pregled in zamenjavo fleksibilne 
priključne cevi. 

19,00 €    OGLED IN 
PONUDBA 38,00 €    

080 16 17
prikljucek@energetika-ce.si
info@energetika-ce.si

z DDV z DDV

Samoumevno je, da v duhu dobrega gospodarja občasno 
pregledamo stavbo od kleti do podstrešja. Pred ogrevalno 
sezono to še posebej velja tudi za plinske napeljave. 
Po predpisih je za njihovo tehnično neoporečnost  dolžan 
skrbeti uporabnik plina (lastnik hiše, stanovanja, 
podnajemnik ali upravnik stavbe).
Skupaj prispevajmo k varni uporabi plinske napeljave 
in si zagotovimo brezskrbno ogrevanje pred ogrevalno 
sezono. Pokličite nas in izvedli vam bomo pregled vaše 
plinske instalacije. 
STROKOVNI PREGLED NPN BOMO ZA GOSPODINJSKE 
ODJEMALCE, KJER JE DOBAVITELJ ZEMELJSKEGA PLINA 
ENERGETIKA CELJE, OPRAVILI BREZPLAČNO.


