
Závaznì objednáváme tyto pøípravné materiály na testy:
Požadované služby prosím zaškrtnìte v o

A. Tlaková zaøízení Cena
o TZ OB - obecný test  400 Kè
 Soubor celkem 40 odpovìdí, vè. zdùvodnìní, na otázky obecného testu, elektronická publikace ve formátu PDF

o TZ R N I  400 Kè
 Soubor odpovìdí, vè. zdùvodnìní, na otázky testu pro revizní techniky tlakových nádob I. tøídy nebezpeènosti, 
 elektronická publikace ve formátu PDF

o TZ R N II  400 Kè
 Soubor odpovìdí, vè. zdùvodnìní, na otázky testu pro revizní techniky tlakových nádob II. tøídy nebezpeènosti, 
 elektronická publikace ve formátu PDF

B. Plynová zaøízení Cena
o PZ OB – obecný test  400 Kè
 Soubor celkem 40 odpovìdí, vè. zdùvodnìní na otázky obecného testu, elektronická publikace ve formátu PDF

o  PZ F1 – Plynovody v budovách na plynná paliva, 
      kromì propanu, butanu a jejich smìsí  400 Kè
 Soubor celkem 40 odpovìdí, vè. zdùvodnìní na otázky testu pro revizní techniky tlakových nádob I. tøídy nebezpeènosti, 
 elektronická publikace ve formátu PDF

o  PZ F2 – Prùmyslové plynovody na plynná paliva kromì P, B a jejich smìsí  400 Kè
 Soubor celkem 40 odpovìdí, vè. zdùvodnìní na otázky testu pro revizní techniky tlakových nádob II. tøídy nebezpeènosti, 
 elektronická publikace ve formátu PDF

o  PZ F5 – NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich smìsi  400 Kè
 Soubor celkem 40 odpovìdí, vè. zdùvodnìní na otázky testu pro revizní techniky tlakových nádob II. tøídy nebezpeènosti, 
 elektronická publikace ve formátu PDF

o  PZ F6 – Rozvody technických plynù  400 Kè
 Soubor celkem 40 odpovìdí, vè. zdùvodnìní na otázky testu pro revizní techniky tlakových nádob II. tøídy nebezpeènosti, 
 elektronická publikace ve formátu PDF

o  PZ G1 – Spotøebièe s výkonem pod 50 kW na plynná paliva vèetnì spotøebièù 
      na vytápìní nebytových prostor, mimo pecí a prùmyslových tepelných zaøízení  400 Kè
 Soubor celkem 40 odpovìdí, vè. zdùvodnìní na otázky testu pro revizní techniky tlakových nádob II. tøídy nebezpeènosti, 
 elektronická publikace ve formátu PDF

o  PZ G2 – Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva  400 Kè
 Soubor celkem 40 odpovìdí, vè. zdùvodnìní na otázky testu pro revizní techniky tlakových nádob II. tøídy nebezpeènosti, 
 elektronická publikace ve formátu PDF

Firma/organizace:

Ulice:

PSÈ: Kontaktní osoba:

Telefon:IÈ: DIÈ: e-mail:

Mìsto/obec:

Objednávka testových otázek
pro pøípravu ke zkouškám odborné zpùsobilosti u TIÈR 
urèených pro revizní techniky vyhrazených technických tlakových zaøízení 
a pro revizní techniky a montážní pracovníky 
vyhrazených technických plynových zaøízení

AKADEMIE i

V:                                          dne: podpis:

Hovorèovická 382
250 65  Líbeznice

IÈ: 48953041, DIÈ: CZ48953041
tel.: 603 213 386

e-mail: medim@medim.cz

Celkem objednáváme publikace v hodnotì  Kè██████████

Ceny jsou uvedeny vèetnì DPH 10%.
Vyplnìním tohoto formuláøe souhlasíte s obchodními podmínkami spoleènosti Medim, spol. s r.o., 
které jsou uvedeny na stránkách http://www.technicka-zarizeni.cz/odborne-akce/vseobecne-podminky-ucasti/. 
Podpisem této objednávky vyjadøujete s tìmito obchodními podmínkami souhlas.
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