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Gazowego Układu Zasilania LPG marki ELPIGAZ - System Wtrysku Gazu Homologacja : M1 / N1  PL*0011*00/G □

I. Dane pojazdu Nr rejestracyjny III.A. Dane właściciela pojazdu

1. Kategoria: M1 □ N1 □ 1. Firma (lub nazwisko i imię)

2. Marka

3. Model 2. Miejscowość:

4. Nr identyfikacyjny VIN / nr nadwozia (podwozia) 3. Ulica i nr lokalu:

5. Pojemność silnika [ccm] moc [kW] 4. Kod pocztowy -

6. Ilość cylindrów ilość zaworów III.B. Dane użytkownika pojazdu

7. Nr silnika 1. Firma (lub nazwisko i imię)

8. Kod silnika

9. Rok produkcji 2. Miejscowość:

10. Data I-ej rejestracji - - 3. Ulica i nr lokalu:

11. Stan licznika km w dniu montażu [km]

Książka serwisowa z gwarancją 4. Kod pocztowy -

5. Tel. kontaktowy ………………..    E-mail ……….………………...

1. Reduktor nr nr 2-go

COMETA-i.120 □ COMETA-i.170 □ COMETA-i.250 □

DRAGO GRANDE □ DRAGO SPORT □ inny:……………………  □

2. Przewód gazowy: WP 4xx/L □ WPE5xx.x □

3. Zbiornik gazu : nr butli

POLMOCON □ Typ Toroidalny wew. (W) □

GZWM □ Cylindryczny □ Toroidalny zewn. (Z) □

STAKO □ Eliptyczny □ Tor. zewn. pełny (F) □

LC □ Toroidalny STAND pionowy (S) □

wysokość mm średnica mm pojemność dm
3

Nr protokołu badania odbiorczego zbiornika:

4. Wielozawór :

AT 02 ELPIGAZ - EKX……………… □ inny………….……… □

5. Zawór bezpieczeństwa zbiornika ………………………………………………………...…………………………….………………………………

BLU □ STAK 84.00.B □

6. Obudowa wielozaworu: EK 430S  □ EK 430VS □ czytelny podpis

obudowa gazoszczelna producenta zb. toroidalnego     □

7. Wlew gazu: Standard - EL 450  □ Small - EK 455-2 □ Big - EK 455-2BIG □ IV. Dane Zakładu Montażu dokonującego zabudowy

8. Wtryskiwacz gazu: ilość sekcji:……….. Instalację zamonotwał: ……………………………………………….

nr pierwszego Imię, nazwisko (czytelny podpis) / stanowisko

nr drugiego

nr trzeciego "Dokumentację Identyfikacyjną Montażu" przygotował

ARANCIO □ I-PLUS ARCO □ BIANCO □ inny ……………. □ i potwierdza zgodność zawartych w niej danych z prawdą:

9. Filtr fazy lotnej: MME7012 □ MME7016 □ MME9012 □ …………………………………………………………..…………….

10. Sensor ciśnienia gazu: AE 025 □ PT-MAP □ VSAMA1 (Vela) □ Imię, nazwisko (czytelny podpis) / stanowisko / miejscowość

11. Dysza kalibrowana: SWX3

12. Elektronika sterująca: VFA4EC (Vela) □ AE 616000036 (OBD)  □ AE 2568D (OBD) □ Data wpisu ZM do listy dealerskiej ELPIGAZ / nr na tej liście:

AE 2001PP (POLARE)  □ AE 616000196 (4DPI)  □ AE 3000 (4DPI)  □ AE 616000102 (MARIS)  □ ………….......…… / ….…….......………..

13. Przełącznik sterujący: 2005WB □ VPASW (Vela) □ Nr nadany ELPIGAZ -
14. Rodzaj układu zasilania: Wtrysk wielopunkt. □

Wtrysk wielopunkt. +EOBD (OBD II) □ Wtrysk bezpośredni □

15. Nazwa komputera wtrysku benzyny / kod silnika: ……..….…………………….. NIP …………………………...….………..

……………………………………./…………………

Pieczęć firmowa                     

Zakładu Montażu

F-72

II. Instalacja LPG

Imię i nazwisko osoby przeszkolonej

TAK □  /  NIE □    Wyrażam zgodę(-y) na przetwarzanie moich dany osobowych w celach marketingu 

oraz promocji produktów i usług Elpigaz sp. z o.o., a także podmiotów zależnych, w tym także w 

przyszłości przy niezmienionym celu ich przetwarzania i gromadzenia.

Potwierdzam, że zostałem przeszkolony w obsłudze Gazowego Układu Zasilania zamontowanego w/w 

pojeździe oraz kwituję odbiór „Instrukcji obsługi inst. gazowej”. Oświadczam, że zostałem zapoznany z 

warunkami gwarancji, przepisami bezpieczeństwa oraz wymaganiami szczególnymi, które przyjmuję do 

wiadomości i przestrzegania. 

Informujemy, że Pana(-i) Dane Osobowe umieszczone w dokumentacji sporządzonej dla potrzeb przygotowania 

„WYCIĄGU ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ 

POJAZD DO ZASILANIA GAZOWEGO”, których podanie jest dobrowolne, będą przechowywane i przetwarzane przez 

Elpigaz sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Perseusza 9 dla celów realizacji świadczeń wynikających z 

zamontowania w Pana(-i) pojeździe Gazowego Układu Zasilania naszej firmy. Dane te nie będą przekazywane 

osobom trzecim. Ma Pan(-i) prawo do wglądu i do poprawiania swoich Danych osobowych. (Podstawa prawna: Dz. U. 

Nr 133/97, poz 833)
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Gazowego Układu Zasilania LPG marki ELPIGAZ - System Wtrysku Gazu

Uwagi dotyczące montażu Uwagi dotyczące pojazdu

……………………………………………………………………………
Imię, nazwisko (czytelny podpis) / stanowisko

POSTANOWIENIA DODATKOWE

Cz. I. ZOBOWIĄZANIA ZAKŁADU MONTAŻU 

Regulowana należność w sposób i terminach określonych na fakturze wystawionych przez ELPIGAZ. 

W  zakresie wykonywania zabudowy ZAKŁAD MONTAŻU zobowiązuje się do:

Zamontowania wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pojazdu na gazie i na oleju napędowym.

W zakresie sporządzania dokumentacji ZAKŁADU MONTAŻU zobowiązuje się do:

- osobę, która sporządziła niniejszą „Dokumentację Identyfikacyjną Montażu”, która to potwierdza zgodność z prawdą  danych zawartych w tej dokumentacji

Zabezpieczenia dostępu przez osobami nieupoważnionymi do sporządzonych dokumentów wymienionych w pkt. 3 i przed ich przesłaniem do ELPIGAZ.

Bezzwłocznego uzupełnienia dokumentacji na żądanie ELPIGAZ zgodnie z wezwaniem.

W zakresie serwisu samochodów z zabudową gazowego układu zasilania wykonaną przez ZAKŁAD MONTAŻU do: 

Zapewnienia poprawnego funkcjonowania pojazdu z dokonaną zabudową na gazie oraz na oleju napędowym i do obsługi technicznej w okresie jego eksploatacji.

 CZ. II UWAGI KOŃCOWE

Przewiduje się oględziny techniczne pojazdu z dokonaną zabudową przez osobę sporządzającą „WYCIĄG” przed jego wydaniem użytkownikowi pojazdu.

ELPIGAZ zastrzega sobie prawo do żądania od Zakładu Montażu dokumentacji fotograficznej z montażu instalacji w w/w pojeździe.

CZ. III OŚWIADCZENIA ZAKŁADU MONTAŻU 

Zakład Montażu potwierdza zapoznanie się z informacjami zawartymi w „Dokumentacji Identyfikacyjnej Montażu” na str. 1 oraz na str. 2.

Dane Zakładu Montażu są zgodne z danymi znajdującymi się na pieczątce Zakładu Montażu znajdującej się poniżej.

Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT dla Zakładu Montażu przez ELPIGAZ bez podpisu odbiorcy.

Wypełnia Zakład Montażu NIP: ……………………………

………………………. ……………………………………. …………………………..

Data Imię, nazwisko / czytelny podpis Nr dowodu osobistego

Potwierdzenia zgodności zabudowy instalacji gazowej z obowiązującymi przepisami, zasadami montażu oraz potwierdzenia zgodności w/w danych z danymi pojazdu przez Stację Kontroli Pojazdów (SKP) lub rzeczoznawcę samochodowego 

posiadającego stosowne uprawnienia.

3.7

3.6

ELPIGAZ zastrzega sobie możliwość nie wydania „WYCIĄGU” w przypadku: zastrzeżeń w zakresie sporządzenia wymaganej dokumentacji, zastrzeżeń co do wykonywanego montażu lub funkcjonowania pojazdu na gazie oraz na oleju 

napędowym, nie spełnienia przez Zakład Montażu zobowiązań wymienionych powyżej. 

4.

4.2

4.3

1.

4.1

Wykonywania na własny koszt obsługi gwarancyjnej w zakresie regulacji urządzeń oraz nakładów pracy na wymianę niesprawnych elementów wchodzących w skład zabudowy (wykonanej usługi oraz sprzedanej części) przedstawionej w 

niniejszej dokumentacji. 

Pokrycie przez ZAKŁAD MONTAŻU kosztów materiałów pracy poniesionych przez ELPIGAZ lub inny Zakład wskazany przez ELPIGAZ – na doposażenie, naprawę i regulację gazowego układu zasilania zabudowanego w pojeździe 

przedstawionych w niniejszym dokumentacji, w przypadku, jeżeli wydany został „WYCIĄG” a pojazd nie funkcjonuje prawidłowo na gazie lub na oleju napędowym lub gdy nie zostały spełnione wymagania zawarte w pkt. 2. Powyższe obejmuje 

także koszty naprawy gwarancyjnych o których mowa w pkt. 4.2, jeżeli nie zostaną wykonane w wymaganym terminie przez Zakład Montażu.

F-72

W ramach dokonanej zabudowy gazowanego układu zasilania zwanego dalej instalacją gazową lub instalacją, dla którego sporządzono niniejszą „Dokumentację Identyfikacyjną Montażu”, Zakład Montażu, którego dane widnieją w cz. III pkt.2 poniżej, 

zobowiązuję się do wykonania w stosunku do firmy ELPIGAZ Sp. z o.o., ul. Perseusza 9 , 80-299 Gdańsk, NIP 957-08-11-415 zwanej dalej ELPIGAZ jak następuje:

1.

3.5

3.4

3.3

3.1

2.3

2.1 Wykonywania zabudowy z zastosowaniem części wymienionych w „Dokumentacji Identyfikacyjnej Montażu” na str. 1 pochodzących tylko w wyłącznie z firmy ELPIGAZ, zakupionych u „AUTORYZOWANYCH DYSTRYBUTORÓW” ELPIGAZ, 

„REGIONALNYCH CENTRACH SERWISU I MONTAŻU” lub bezpośrednio w firmie ELPIGAZ.

2.2 Wykonywania zabudowy instalacji  zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi montażu instalacji i wymogów emisji spalin, zgodnie z technologią montażu dostarczoną przez firmę ELPIGAZ, do prawidłowego doboru elementów 

instalacji, odpowiedniego ich rozmieszczenia oraz zamocowania w pojeździe. Po zabudowie instalacji sprawdzenia jej szczelności i  wykonania regulacji z uwzględnieniem spełnienia wymagań emisji spalin.

- osobę przeszkoloną w zakresie obsługi zamontowanej instalacji gazowej w pojeździe wymienionym w dokumentacji, wyrażającą zgodę (lub jej brak) na przetwarzanie przez ELPIGAZ danych osobowych zawartym w niniejszej dokumentacji która 

przeszła szkolenie w zakresie montażu instalacji gazowych w firmie ELPIGAZ i dokonała montażu gazowego układu zasilania ELPIGAZ w pojeździe wymienionym w niniejszej dokumentacji

Przekazania z ciągu 7 dni roboczych od daty sporządzenia dokumentacji wymienionej w pkt. 3.1 do firmy ELPIGAZ. Na życzenie osoby przyjmującej dokumentację udokumentować nabycie elementów zastosowanych do zabudowy (rachunki, 

faktur).

2.

3.

Rzetelnego, zgodnego z prawdą odpowiadającego standardom określonym przez ELPIGAZ przygotowania po każdym wykonanym montażu instalacji dokumentacji w skład którego wchodzą: „Dokumentacja identyfikacyjna montażu” sporządzona 

na drukach dostarczonych przez ELPIGAZ dla danego rodzaju instalacji, wydruk emisji spalin pojazduna gazie; oraz opatrzenia dokumentów pieczątką Zakładu Montażu i podpisami przez :

3.2 Opatrzenia wymaganymi podpisami i pieczątkami „WYCIĄGU ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTAŻU..” – zwanego dalej „WYCIĄG”- wydawanego przez ELPIGAZ po zatwierdzeniu dokumentacji o której mowa wyżej. Wydania 

„WYCIĄGU” właścicielowi pojazdu niezwłocznie po jego otrzymaniu z ELPIGAZ. 

Zapewnienia oględzin pojazdu w siedzibie Zakładu Montażu z dokonaną zabudową instalacji przez osobę upoważnioną w przypadku uznania takich oględzin przez ELPIGAZ za konieczne przed wystawieniem „WYCIĄGU”.

2.

3.

3.

Oświadczam, że posiadam ważne, aktualne pełnomocnictwo firmy zwanej tu Zakład Montażu do jego reprezentowania w zakresie składania oświadczeń i                                                                                                                                                         

przyjmowania zobowiązań o których mowa powyżej, oraz potwierdzam zgodność z prawdą danych zawartych w niniejszej „Dokumentacji Identyfikacyjnej Montażu”.

Pieczęć firmowa                                         

Zakładu Montażu

Naprawy Gwarancyjne oraz serwis gwarancyjny zamontowanych urządzeń będzie odbywał się przez Zakład Montażu, który sporządził niniejszą „Dokumentację Indentyfikacyjną Montażu”. W przypadku niedopełnienia obowiązku gwarancyjnego 

naprawy zostaną wykonane przez inny ZM wskazany przez ELPIGAZ na koszt ZM wystawiającego niniejszą dokumentację.

2.

4.

1.

4.


