Tisztelt Vásárlónk!
A 14/2015. (II.10.) Kormányrendelet (a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az
ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről) 22. §
alapján 2015. július 1-től minden olyan forgalomba hozatalra jogosult vállalkozás, amely
természetes vagy jogi személy végfelhasználó számára kereskedelmi célból értékesít nem
hermetikusan zárt, hűtőköri szerelést igénylő, F-ÜHG-val előtöltött vagy azzal üzemelő HR
szektorba tartozó terméket vagy berendezést, valamint az MR szektorba tartozó hűtőegységet,
köteles a végfelhasználótól olyan eredeti, cégjegyzésszerűen kiállított tanúsítvány bemutatását
kérni, amely hitelesen igazolja, hogy a tanúsítványt kiállító képesített vállalkozás vállal
felelősséget a berendezések telepítésére. A tanúsítványt a végfelhasználó is köteles aláírásával
ellátni.
A tanúsítványt F-GÁZ ügyfélazonosítójának feltüntetésével a telepítést végző vállalkozás
készíti el.
A végfelhasználó köteles a tanúsítványt az értékesítéskor a forgalomba hozatalra jogosult
vállalkozás számára egy EREDETI példányban átadni.
A forgalmazó az értékesítéskor köteles az F-GÁZ ügyfélazonosító alatt található adatlapon
tanúsítani, hogy az értékesítés megtörténtét és az adatbázisba feltölteni az értékesített termék
hatóság által előírt paramétereit.
A forgalmazó a fentebb hivatkozott jogszabályi rendelkezés értelmében köteles a tanúsítvány
egy másolati példányát az értékesítési dokumentumok mellett 5 évig megőrizni és azt a
Klímavédelmi Hatóság felhívására bemutatni és átadni.
A forgalmazó köteles az értékesítést követő 8 munkanapon belül értesíteni az értékesítés
megtörténtéről a tanúsítványt kiállító képesített vállalkozást a kitöltött tanúsítvány másolatának
megküldésével.
A telepítést követően a tanúsítványt kiállító képesített vállalkozás köteles az F-GÁZ
ügyfélazonosító alatt található adatlapon tanúsítani, hogy a telepítés az adatlapon rögzített
termékre nézve a telepítés helyén megtörtént.

Törvényi kötelezettségeink betartása érdekében a klímaértékesítés folyamata az alábbiak
szerint történik a www.vtelektronik.hu weboldalon:
1. Kérjük, válassza ki a megvásárolni kívánt klímát. A terméket helyezze a kosárba és a
megrendelést véglegesítse.
2. Ha nem rendelkezik telepítési tanúsítvánnyal, kérjük, töltse le az alábbi linkre kattintva.

3. Kérjük, hogy a végfelhasználói tanúsítványt a beszerelést végző regisztrált vállalkozással
töltesse ki és a kitöltött tanúsítványt az Ön aláírásával ellátva legyen szíves az alábbi
elérhetőségre POSTAI ÚTON elküldeni:
VT-ELEKTRONIK Kft.
2700 Cegléd Pesti út 12.
Kérjük, a borítékon feltüntetni a „KLÍMA” szót.
FONTOS! A szabályszerűen kitöltött tanúsítványt kérjük, hogy a megrendelés napjától
számított legkésőbb 14 naptári napon belül szíveskedjék a fenti postacímre eredetiben
megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a fenti határidő eredménytelenül
telik el, úgy a VT-ELEKTRONIK Kft. jogosult az Ön megrendelését törölni. Erről Önt
tájékoztatni fogjuk.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben Ön a tanúsítványt e-mailben a
rendeles@vtelektronik.hu címre visszaküldi részünkre, úgy rendelése még gyorsabban
feldolgozásra kerülhet.
4.A tanúsítvány beérkezése és ellenőrzése után a megrendeléskor készleten lévő termék
esetében 1-3 munkanapon belül a logisztikai partnernek átadjuk a megrendelt klímát.
Amennyiben a beérkezett tanúsítvány nem megfelelően lett kitöltve, Ügyfélszolgálatunkon
keresztül felvesszük Önnel a kapcsolatot és a tanúsítványpótlás vagy javítás részleteit
megbeszéljük. A javított, pótolt tanúsítvány beérkezésétől és ismételt ellenőrzésétől számított
1-3 munkanapon belül a logisztikai partnernek átadjuk a megrendelt klímát.
5. Az értékesítés megtörténtének igazolásával ellátott tanúsítványt postázzuk a rendelésben
megadott számlázási címre.
6. Törvényi kötelezettségünknek eleget téve az értékesítés adatait rögzítjük a Klímavédelmi
Hatóság adatbázisában.
7. Az értékesítést követő 8 napon belül az értékesítés igazolását elküldjük postai úton a
beszerelést végző vállalkozás székhelyére.
8. Az értékesítést igazoló számlát és a kitöltött telepítési tanúsítványt, az értékesítés napjától
számított 5 évig kötelesek vagyunk megőrizni.
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