
 
 

ZAPROSZENIE  
na szkolenie instalacyjno - serwisowe 

 

Termin:    26-27.04.2018r. 

Czas trwania:   2 dni 

Miejsce:   siedziba firmy Bongioanni Polska (http://bongioanni.pl/kontakt/) 

Harmonogram i tematyka: 

10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników 
10.30 – 12.00 Prezentacja produktowa oferty Bongioanni Polska: 
      * Bongioanni 
    * Toptherm 
    * Tado 
12.00 – 12.30 lunch 
13.30 – 15.00 Instalacja kotłów inwestycyjnych Multidea Evo M 

 budowa  

 montaż 

 uruchomienie  

 przegląd okresowy 

 dobór i instalacja kaskady 

 serwis i przeglądy 

15.00 – 15.30 Przerwa na kawę 
15.30 – 18.00 Instalacja kotłów domowych: Nebula, Raya, Kalu, Play 

 budowa  

 montaż  

 uruchomienie  

 przegląd okresowy 

 dobór i instalacja kaskady 

 serwis i przeglądy 

18.00  Powrót do hotelu 
19.00 Kolacja w BROWARZE 100 MOSTÓW, zdobywcy tytułu Best new beer in the world 

(https://100mostow.pl/) 
 

09.00 – 11.00 Uruchomienie  kotłów domowych: Nebula, Kalu, Play 
11.00 – 11.30 Przerwa na kawę 
11.30 – 12.30 Toptherm - serwis przyszłości 
12.30 – 13.00 Lunch 
13.00 – 14.00 TADO (Inteligentne zarządzanie ogrzewaniem), zasady działania instalacja i   
   konfigurowanie 

https://100mostow.pl/


 
 

14.00 – 15.00 Warunki handlowe współpracy  
15.00 – 15.30 Wręczenie świadectw autoryzacyjnych i zakończenie szkolenia 
15.30 – 16.00 Konsultacje indywidualne 
 

Szkolenie zakończy się wręczeniem Certyfikatu. 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
 

1. Koszt 2-dniowgo szkolenia z pełnym wyżywieniem i uroczystą kolacją wynosi 300,00 pln netto (z 

noclegiem) i 210,00 netto bez noclegu. 

2. Termin szkolenia 26 - 27.04.2018r. 

3. Zakwaterowanie: 

Quality System – Hotel Wrocław 

al. M. Kromera 16, 

51-163 Wrocław, Polska 

tel.: + 48 664 033 711 

http://www.quality-hotels.pl/wroclaw 

W hotelu do dyspozycji uczestników szkolenia jest basen i saunę (czynne w godzinach porannych i 

wieczornych), oraz bezpłatne Wi-Fi. 

4. Koszty dojazdu do centrum szkoleniowego we Wrocławiu oraz ewentualnego miejsca na parkingu 

hotelowym (samochód osobowy 30zł za dobę), pokrywa jego uczestnik. 

5. Opłatę prosimy wpłacać przelewem na podstawie otrzymanej faktury PRO FORMA na konto: 

Bongioanni Polska Sp. z o.o. Sp.k. 

BZWBK 88 1090 2590 0000 0001 3218 2253 

 

WARUNKI KONIECZNE odbycia szkolenia: 

1. Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa na adres szkolenia@bongioanni.pl (imię i nazwisko uczestnika, 

nazwa firmy, adres siedziby, NIP, tel. kontaktowy, adres e-mail) 

2. Przesyłanie dowodu wpłaty na adres e-mail szkolenia@bongioanni.pl.do 

3. Posiadanie i okazanie aktualnego Zaświadczenia Kwalifikacyjnego D lub E (Zarządzenie Ministra 

Gospodarki z 16 marca 1998). w zakresie kotłów wodnych, instalacji cieplnych wodnych, urządzeń, 

sieci i instalacji gazowych, aparatury kontrolno-pomiarowej (uprawnienia elektryczne mile 

widziane). 

Zgłoszenie na szkolenie jest obowiązujące wyłącznie po pozytywnej weryfikacji przez biuro Bongioanni 

Polska przesłanych dokumentów i mailowym potwierdzeniu uczestnictwa. 

 

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa! 
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