Центар за грижа за
потрошувачи

СНАБДУВАЊЕ

Снабдување со топлина
БАЛКАН EНЕРЏИ

Пријавувањето на дефекти и рекламации
за квалитет на греење може да го
направите на повеќе начини:
1. Да оставите звучна порака на
телефонскиот број

(02) 3076-200
2. Да пополните веб формулар за
пријава на дефекти и рекламации за
квалитет на греење на веб страна
www.beg-snabduvanje.com.mk/
customers/pregled-i-veb-prijava-na-defekt/
3. Да пратите СМС порака на
телефонските броеви:

СНАБДУВАЊЕ

Друштво за снабдување со
топлинска енергија

Снабдување со топлина
БАЛКАН EНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје

076-350-298, 078-207-056,
070-369-337
Приоритет имаат рекламациите за течење,
а сите останати се обработуваат по
редоследот по кој пристигнуваат.

Препорачуваме интервенциите на внатрешната инсталација да ги извршувате во лето,
со стручни лица или да го контактирате
нашиот Центар за грижа на потрошувачи.

Ул.„Лондонска“ број 8, 1000 Скопје
(02) 3076-200
www.beg-snabduvanje.com.mk

Да ја заштитиме
внатрешната грејна
инсталација!

ДАЛИ ЗНАЕВТЕ
ДЕКА...
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Околу 70% од пријавените
течења на внатрешна
инсталација се поврзани
со течење на радијатор,
радијаторски вентили
или вентили во ормарче.

полна со вода во текот на целата
година и истата смее да се празни
исклучиво од страна на овластени
лица на Дистрибуција на топлина
Балкан Енерџи.

на внатрешната грејна инсталација
може значително да го намали
ризикот од течење и да го подобри
квалитетот на греење.

Присуството на нечистотии
во инсталацијата за
греење предизвикува
осетно намалување на
испораката на енергија.

03 Со цел заштита на дистрибутивната

Ограничувањето за држење на
инсталацијата без вода вон грејна
сезона е 7 дена, а во грејна сезона е
дозволено само во прекин на дистрибуцијата на топлинска енергија. Сепак,
препорачуваме интервенциите да се
завршуваат и пред рокот од 7 дена,
со цел да се намали ризикот од корозија и оштетување на инсталацијата.

04 Внатрешната инсталација е

01 Навременото и редовно одржување

02

мрежа и внатрешната инсталација на
објектите од корозија, а со тоа продолжување на векот на експлоатација
на истата, во дистрибутивниот систем
се користи специјално третирана вода,
која овозможува презервација на
Вашите грејни тела и инсталација.

Одржувањето на исправноста на
внатрешната инсталација е обврска
на самите корисници.

Празнењето на инсталацијата во
грејна сезона значи прекин на
греењето за сите станари. Препорака
е интервенциите на внатрешната
инсталација да се извршуваат вон
грејна сезона.
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08 Трошоците за празнење на

внатрешната инсталација изнесуваат
312 денари/m3 во сезона, односно
144 ден/м3 вон грејна сезона.
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