
NUOVA GGL
BORMECH
GZWM
IRENE
KMBF
STAKO
POLMOCON

Toroidalny wew.
Toroidalny zewn.
Tor. zewn. pe³ny
Toroidalny „guzik”
Toroidalny pionowy

(W)
(Z)
(F)
(G)
(V)

Typ
   Cylindryczny
   Eliptyczny
   

Dokumentacja Identyfikacyjna Monta¿u LPG

Informujemy, ¿e Pana(-i) Dane Osobowe umieszczone w dokumentacji sporz¹dzonej dla potrzeb przygotowania "WYCI¥GU 
ZE ŒWIADECTWA HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTA¯U INSTALACJI PRZYSTOSOWUJ¥CEJ POJAZD DO ZASILANIA 
GAZOWEGO", których podanie jest dobrowolne, bêd¹ przechowywane i przetwarzane przez Elpigaz sp. z o.o. z siedzib¹ w 
Gdañsku przy ul. Perseusza  9 dla celów realizacji œwiadczeñ wynikaj¹cych z zamontowania w Pana(-i) pojeŸdzie Gazowego 
Uk³adu Zasilania naszej firmy. Dane te nie bêd¹ przekazywane osobom trzecim. Ma Pan(-i) prawo do wgl¹du i do 
poprawiania swoich Danych osobowych. (Podstawa prawna: Dz. U. Nr 133/97, poz 833)

Potwierdzam, ¿e zosta³em przeszkolony w obs³udze Gazowego Uk³adu Zasilania zamontowanego w w/w pojeŸdzie oraz 
kwitujê odbiór "Instrukcji obs³ugi inst. gazowej". Oœwiadczam, ¿e zosta³em zapoznany z warunkami gwarancji, przepisami 
bezpieczeñstwa oraz wymaganiami szczególnymi, które przyjmujê do wiadomoœci i przestrzegania.

TAK        / NIE       Wyra¿am zgodê(-y) na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu oraz promocji 
produktów i us³ug Elpigaz sp. z o.o., a tak¿e podmiotów zale¿nych, w tym tak¿e w przysz³oœci przy niezmienionym celu ich 
przetwarzania i gromadzenia.

IV. Dane Zak³adu Monta¿u dokonuj¹cego zabudowy

V. Wyniki emisji spalin - dopi¹æ wydruk z analizatora!!

III. Dane w³aœciciela pojazduI. Dane pojazdu Nr rejestracyjny

II. Instalacja LPG Ksi¹¿ka Serwisowa
z gwarancj¹ nr

.................................................................................................................
Czytelny podpis

Imiê i nazwisko osoby przeszkolonej

11.  Stan licznika km w dniu monta¿u [km]

8.  Kod silnika

7.  Nr silnika

4.  Nr indentyfikacyjny VIN / nr nadwozia (podwozia)

3.  Model

2.  Marka

5.  Pojemnoœæ silnika [ccm] moc [kW]

6.  Iloœæ cylindrów Iloœæ zaworów

1.  Kategoria: M1 N1

10.  Data I-ej rejestracji - -

Instalacjê zamontowa³:

„Dokumentacjê identyfikacyjn¹ monta¿u” przygotowa³
i potwierdza zgodnoœæ zawartych w niej danych z prawd¹:

Data wpisu ZM do listy dealerskiej Elpigaz / nr na liœcie:

.................................................................................................................
Imiê, nazwisko (czytelny podpis) / stanowisko

.................................................................................................................
Miejscowoœæ / data / Czytelny podpis

NIP  .....................................................

 ............................ / ............................

-Nr nadany Elpigaz

Pieczêæ firmowa

Zak³adu Monta¿u

Nr protoko³u badania odbiorczego zbiornika:

1.  Reduktor: nr

wysokoœæ mm œrednica pojemnoœæmm dm
3

6.  Obudowa wielozaworu: EK 430S EK 430VS

obudowa gazoszczelna producenta zb. toroidalnego

7. Wlew gazu: standard - EL 450 Small - EK 455-2

14. Rodzaj uk³adu zasilania:

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

12. Elektronika steruj¹ca:

AE 616000036 (OBD) AE 2568D (OBD)

11. Dysza kalibrowana:

Gazowego Uk³adu Zasilania marki Elpigaz - System Wtrysku Gazu 

Strona 1

5.  Poczta

3.  Ulica + nr lokalu

2.  Miejscowoœæ

1.  Firma (lub nazwisko i imiê)

6.  Tel. kontaktowy

E-mail:   .........................................................................................................

.....................................

 Tel. komórkowy

.....................................

Fax

.....................................

4.  Kod pocztowy -

13. Prze³¹cznik steruj¹cy: 2005WB

ARANCIO I-PLUS ARCO

inny:.......................GREY

inny:.......................

9. Filtr fazy lotnej: MME 7012 MME 7016

4.  Wielozawór (zbiorniki cyl.i toroid.):

AT 02 - EKX ORION - EKOX

POLMOCON - EKPX

5.  Zawór bezpieczeñstwa zbiornika:

STAK 84.00.B

PL

9.  Rok produkcji

8. Wtryskiwacz gazu:

nr

3.  Zbiornik gazu: nr

CO/HC prêdkoœæ obr. biegu ja³owego (%/ppm):

CO/HC podwy¿szona prêdkoœæ obr. b.j (%/ppm):

Wspó³czynniki nadmiaru powietrza  odpowiednio:ë

/
/
/--

DT-DIM-LPG-E-16.15

2.  Przewód gazowy: WP 4xx/L

Pieczêæ firmowa

ELPIGAZ

nr 2-go

FIORE FORTE
DRAGO GRANDEDRAGOCOMETA-i

...................................................................................../.............................

Wtrysk wielopunkt.

Wtrysk wielopunkt. +EOBD (OBD II) Wtrysk bezpoœredni

AE 616000196 (4DPI) AE 3000 (4DPI)
AE 2001PP (POLARE)

10. Sensor ciœnienia gazu: AE 025 PT-MAP

BLU

nr 2-go

SWX3

WPE5xx.x

nr 3-go

iloœæ sekcji:.............

DRAGO SPORT

AE 616000102 (MARIS)

MME 9012

BIANCO

VSAMA1 (Vela)

VPASW (Vela)

VFA4EC (Vela)



.............................
Data

..........................................................
Imiê i nazwisko / Czytelny podpis

.............................
Nr dowodu osobistego

NIP     .....................................
Pieczêæ firmowa

Zak³adu Monta¿u

.............................
Podpis

Pieczêæ firmowa

ELPIGAZ

Gazowego Uk³adu Zasilania marki Elpigaz - System Wtrysku Gazu 

Uwagi dotycz¹ce monta¿u Uwagi dotycz¹ce pojazdu

POSTANOWIENIA DODATKOWE
Cz. I. ZOBOWI¥ZANIA ZAK£ADU MONTA¯U
W ramach dokonanej zabudowy gazowego uk³adu zasilania zwanego dalej instalacj¹ gazow¹ lub instalacj¹, dla którego sporz¹dzono niniejsz¹ „Dokumentacjê ldentyfikacyj¹ Monta¿u", Zak³ad Monta¿u, którego dane widniej¹ 
w cz. III pkt.2 poni¿ej, zobowi¹zuje siê do wykonania w stosunku do firmy ELPIGAZ Sp. z o.o., ul. Perseusza 9 , 80-298 Gdañsk,
 NIP 957-08-11-415 zwanej dalej ELPIGAZ jak nastêpuje:
1.     Regulowania nale¿noœci w sposób i w terminach okreœlonych na fakturach wystawionych przez ELPIGAZ.

2.     W zakresie wykonywania zabudowy ZAK£AD MONTA¯U zobowi¹zuje siê do:
2.1  Wykonywania zabudowy z zastosowaniem czêœci wymienionych w „Dokumentacji Identyfikacyjnej Monta¿u" na str. 1 pochodz¹cych tylko i wy³¹cznie z firmy ELPIGAZ, zakupionych u „AUTORYZOWANYCH 
DYSTRYBUTORÓW" ELPIGAZ,  lub bezpoœrednio w firmie ELPIGAZ (nie dotyczy zbiorników na gaz i mocowañ do tych zbiorników).
2.2 Wykonywania zabudowy instalacji zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cymi przepisami dotycz¹cymi monta¿u instalacji i wymogów emisji spalin, zgodnie z technologi¹ monta¿u dostarczon¹ przez firmê ELPIGAZ, do 
prawid³owego doboru elementów instalacji, odpowiedniego ich rozmieszczenia oraz zamocowania w pojeŸdzie. Po zabudowie instalacji sprawdzenia jej szczelnoœci i wykonania regulacji z uwzglêdnieniem spe³nienia 
wymagañ emisji spalin.
2.3   Zamontowania wszystkich elementów niezbêdnych do prawid³owego funkcjonowania pojazdu na gazie i na benzynie.

3.    W zakresie sporz¹dzania dokumentacji ZAK£AD MONTA¯U zobowi¹zuje siê do: 

3.1  Rzetelnego, zgodnego z prawd¹ odpowiadaj¹cego standardom okreœlonym przez ELPIGAZ przygotowania po ka¿dym wykonanym monta¿u instalacji dokumentacji w sk³ad której wchodz¹: „Dokumentacja identyfikacyjna 
monta¿u" sporz¹dzona na drukach dostarczonych przez ELPIGAZ dla danego rodzaju instalacji, wydruk emisji spalin pojazdu 

na gazie; oraz opatrzenia dokumentów piecz¹tk¹ Zak³adu Monta¿u i podpisami przez:
- osobê przeszkolon¹ w zakresie obs³ugi zamontowanej instalacji gazowej w pojeŸdzie wymienionym w dokumentacji, wyra¿aj¹c¹ zgodê (lub jej brak) na przetwarzanie przez ELPIGAZ danych osobowych zawartych w 
niniejszej dokumentacji
- osobê, która przesz³a szkolenie w zakresie monta¿u instalacji gazowych w firmie ELPIGAZ i dokona³a monta¿u gazowego uk³adu zasilania ELPIGAZ w pojeŸdzie wymienionym w niniejszej dokumentacji
- osobê, która sporz¹dzi³a niniejsz¹ „Dokumentacjê Identyfikacyjn¹  Monta¿u”, która to potwierdza zgodnoœæ z prawd¹ danych zawartych w tej dokumentacji

3.2  Opatrzenia wymaganymi podpisami i piecz¹tkami „WYCI¥GU ZE ŒWIADECTWA HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTA¯U .." - zwanego dalej „WYCI¥G" - wydawanego przez ELPIGAZ po zatwierdzeniu dokumentacji o 
której mowa wy¿ej. Wydania „WYCI¥GU" w³aœcicielowi pojazdu niezw³ocznie po jego otrzymaniu z ELPIGAZ.
3.3  Przekazania w ci¹gu 7 dni roboczych od daty sporz¹dzenia dokumentacji wymienionej w pkt. 3.1 do firmy ELPIGAZ. Na ¿yczenie osoby przyjmuj¹cej dokumentacjê udokumentowaæ nabycie elementów zastosowanych do 
zabudowy (rachunki, faktury).
3.4   Zabezpieczenia dostêpu przed osobami nieupowa¿nionymi do sporz¹dzonych dokumentów wymienionych w pkt. 3 i przed ich przes³aniem do ELPIGAZ.
3.5   Zapewnienia oglêdzin pojazdu w siedzibie Zak³adu Monta¿u z dokonan¹ zabudow¹ instalacji przez osobê upowa¿nion¹ w przypadku uznania takich oglêdzin przez ELPIGAZ 

za konieczne przed wystawieniem „WYCI¥GU”.
3.6   Bezzw³ocznego uzupe³nienia dokumentacji na ¿¹danie ELPIGAZ zgodnie z wezwaniem.

4.     W zakresie serwisu samochodów z zabudow¹ gazowego uk³adu zasilania wykonan¹ przez ZAK£AD MONTA¯U do:
4.1   Zapewnienia poprawnego funkcjonowania pojazdu z dokonan¹ zabudow¹ na gazie oraz na benzynie i do obs³ugi technicznej w okresie jego eksploatacji.
4.2 Wykonywania na w³asny koszt obs³ugi gwarancyjnej w zakresie regulacji urz¹dzeñ oraz nak³adów pracy na wymianê niesprawnych elementów wchodz¹cych w sk³ad zabudowy (wykonanej us³ugi oraz sprzedanej czêœci) 
przedstawionej w niniejszej dokumentacji.
4.3 Pokrycie przez ZAK£AD MONTA¯U kosztów materia³ów i nak³adów pracy poniesionych przez ELPIGAZ lub inny Zak³ad wskazany przez ELPIGAZ - na doposa¿enie, naprawê i regulacjê gazowego uk³adu zasilania 

zabudowanego w pojeŸdzie przedstawionych w niniejszej dokumentacji, w przypadku, je¿eli wydany zosta³ „WYCI¥G”
 a pojazd nie funkcjonuje prawid³owo na gazie lub na benzynie  lub gdy nie zosta³y spe³nione wymagania zawarte w pkt. 2. Powy¿sze obejmuje tak¿e koszty napraw gwarancyjnych
 o których mowa w pkt. 4.2, je¿eli nie zostan¹ wykonane w wymaganym terminie przez Zak³ad Monta¿u. 

Cz. II. UWAGI KOÑCOWE
1.   ELPIGAZ zastrzega sobie mo¿liwoœæ nie wydania „WYCI¥GU" w przypadku: zastrze¿eñ w zakresie sporz¹dzenia wymaganej dokumentacji, zastrze¿eñ co do wykonanego monta¿u lub funkcjonowania pojazdu na gazie 

oraz na benzynie, nie spe³nienia przez Zak³ad Monta¿u zobowi¹zañ wymienionych powy¿ej.
2.     Przewiduje siê oglêdziny techniczne pojazdu z dokonan¹ zabudow¹ przez osobê sporz¹dzaj¹c¹ „WYCI¥G" przed jego wydaniem u¿ytkownikowi pojazdu.
3.  Naprawy Gwarancyjne oraz serwis gwarancyjny zamontowanych urz¹dzeñ bêdzie odbywa³ siê przez Zak³ad Monta¿u, który sporz¹dzi³ niniejsz¹ „Dokumentacjê Identyfikacyjn¹ Monta¿u”. W przypadku niedope³nienia 

obowi¹zku gwarancyjnego naprawy zostan¹ wykonane przez inny ZM wskazany przez ELPIGAZ na koszt ZM wystawiaj¹cego niniejsz¹ dokumentacjê.
Cz. III. OŒWIADCZENIA ZAK£ADU MONTA¯U
1.     Zak³ad Monta¿u potwierdza zapoznanie siê z informacjami zawartymi w „Dokumentacji Identyfikacyjnej Monta¿u" na str. 1 oraz na str. 2.
2.     Dane Zak³adu Monta¿u s¹ zgodne z danymi znajduj¹cymi siê na piecz¹tce Zak³adu Monta¿u znajduj¹cej siê poni¿ej.
3.     Wyra¿am zgodê na wystawianie faktur VAT dla Zak³adu Monta¿u przez ELPIGAZ bez podpisu odbiorcy.
4.   Oœwiadczam, ¿e posiadam wa¿ne, aktualne pe³nomocnictwo firmy zwanej tu Zak³ad Monta¿u do jego reprezentowania w zakresie sk³adania oœwiadczeñ i  przyjmowania zobowi¹zañ o których mowa powy¿ej, oraz 

potwierdzam zgodnoœæ z prawd¹ danych zawartych w niniejszej „Dokumentacji Identyfikacyjnej Monta¿u".

Dokumentacja Identyfikacyjna Monta¿u LPG

.................................................................................................................
Imiê i nazwisko (czytelny podpis)

Wype³nia Zak³ad Monta¿u

Strona 2DT-DIM-LPG-E-16.15

PL


