………………………………………..
Data i miejscowość
Umowa przynależności do sieci dealerskiej ACON Piotr Turosieński ul. Plażowa 49/1
15-502 Białystok.
Umowa zawarta pomiędzy:
właścicielem świadectwa homologacji PL 0061*00/G z dnia 4 października2010 ACON
Piotr Turosieński z siedzibą w 15-502 Białystok ul. Plażowa 49/1, zwanym w dalszej części
Instalatorem,
a
…………………………………………………………………………………………………..
pełna nazwa
…………………………………………………………………………………………………
adres, nip
………………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części zakładem montującym.
§1
Zakład montujący należący do sieci dealerskiej ACON ma prawo posługiwać się wyciągiem
świadectwa homologacji PL 0061*00/G z dnia 4 października z zachowaniem procedury
obiegu druku
Dostępnej na stronie www.acon.com.pl zakładce : Homologacje
§2
Kompletację instalacji oraz sposób jej połączenia i umieszczenia w pojeździe określa
Instalator, który uzyskał świadectwo homologacji na podstawie danych określonych w
świadectwie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania
gazowego.

§3
Zakład montujący ma obowiązek:
1. postępować zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późń.zm.) przystosowując pojazd do
zasilania gazem,
2. zapewnienia wykonywania montażu tylko przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje,
3. przechowywać dokumentacje montażu,
4. zapoznania się z wykazem części dopuszczonych do montażu przez Instalatora
dostępnymi na stronie www.acon.com.pl zakładce: Homologacje elementy instalacji,
załącznik nr.1.
5. Osobą upoważnioną do podpisywania wyciągów homologacji firmy ACON jest
wyłącznie właściciel Piotr Turosieński.
6. zapoznania się z normami emisji zanieczyszczeń gazowych i współczynnika nadmiaru
powietrza wytyczonymi w Dzienniku Ustaw nr. 32 z 2003r z późniejszymi zmianami i
dostępnymi .

7. przestrzegać procedury doboru komponentów (podzespołów) zalecanej przez
instalatora patrz. Zał. Nr.1 dostępny na stronie www.acon.com.pl. zakładka
homologacje.
8. posiadania i prawidłowego wykorzystywania wyposażenia wymaganego do montażu
instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem w szczególności
wieloskładnikowego analizatora spalin i elektronicznego detektora gazów,
9. dokonywania okresowych przeglądów wieloskładnikowego analizatora spalin,
10. okresowego szkolenia pracowników,
11. stosowania aktualnych rozwiązań technicznych,
12. czytelnego i dokładnego wypełniania dokumentów,
13. uwzględniania reklamacji i usuwania niezgodności w możliwie najszybszym terminie
oraz prowadzenia ewidencji reklamacji/ niezgodności zgodnie z zaleceniem
instalatora.
14. poddać się corocznej kontroli przeprowadzanej przez Instalatora zobowiązując się do
zastosowania obowiązków z niej wynikających, w przypadku niestwierdzenia
uchybień dopuszcza się kontrolowanie zakładu raz na dwa lata,
15. poddać się kontroli przeprowadzanej przez władze homologacyjne ponosząc osobiście
wszystkie możliwe konsekwencje oraz opłaty z nią związane.
§4
1. Instalator zapewni możliwość odbycia przez pracowników warsztatów bezpłatnych
szkoleń w zakresie objętym niniejszą umową.
2. Instalator powiadomi zakład montujący z minimum dwu-tygodniowym
wyprzedzeniem o możliwości odbycia szkolenia.
3. Instalator nie zwraca kosztów noclegu i dojazdu na szkolenie.
4. Koszty związane z ewentualnym uczestnictwem w szkoleniach organizowanych przez
władze homologacyjne ponosi zakład montujący.
§5
1. Instalator jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli zakładu montującego w
dowolnym czasie bez wcześniejszego poinformowania o zamiarze jej
przeprowadzenia.
2. Kontrola może zostać przeprowadzona przez osoby upoważnione przez instalatora.
3. Z przeprowadzonej kontroli zostanie sporządzony protokół według wzoru.
4. W przypadku stwierdzenia niezgodności w czasie przeprowadzonej kontroli, zakład
montujący jest zobowiązany do usunięcia ich w terminie dwóch tygodni od
przeprowadzonej kontroli. Do czasu usunięcia niezgodności instalator wstrzymuje
wydanie Świadectwa Homologacji. O usunięciu niezgodności ZM powiadomi
Instalatora na piśmie lub droga mailową na adres: info@acon.com,pl.
5. Po otrzymaniu ww. informacji Instalator odwiesi wydawanie Świadectw Homologacji.
§6
Instalator zastrzega sobie prawo do nie wystawienia (podpisania) wadliwie (błędnie)
wypełnionego wyciągu świadectwa homologacji PL 0061*00/G z dnia 4 października.
§7
Brak współpracy zakładu montującego w zakresie realizacji niniejszej umowy uprawnia
instalatora do wykreślenia go z listy dealerskiej.

1.
2.
3.
4.
5.

§8
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z miesięcznym okresem
wypowiedzenia.
Rozwiązanie wymaga formy pisemnej i jest równoznaczne z wykreśleniem zakładu
montującego z listy dealerskiej Instalatora.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie znajdują zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego i innych ustaw.
Sądem właściwym do rozwiązywania sporów wynikających z realizacji postanowień
niniejszej umowy jest Sąd w Białymstoku.

………………………………………….
Podpis i pieczęć osoby reprezentującej zakład montujący

…………………….……………
Podpis i pieczęć Instalatora

