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Objednávanie servisných výjazdov od 1.10.2021 výhradne cez online portál 

 
 

Vážený obchodný partner, 
 
radi by sme Vás informovali, že spoločnosť ENBRA SLOVAKIA s.r.o. sa neustále snaží 
zlepšovať svoje služby a ich dostupnosť pre svojich zákazníkov. Rovnako sa snažíme 
o maximalizáciu Vašej spokojnosti s našimi službami. 

 
Aby sme mohli spoločne napredovať aj v oblasti efektívneho zabezpečenia služieb 

servisu pre nami dodávané pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov (PRVN), 
vodomery (BV) a merače tepla (MT) od 1.10.2021 zavádzame objednávanie servisných 
úkonov výhradne cez objednávkový formulár umiestnený na našej webovej stránke 
www.enbra.sk  na www.objednavka.enbra.sk, pomocou ktorého si vlastníci bytov a NP vedia 
jednoducho objednať servisné úkony, napr.: 
 

 prekládka PRVN po výmene vykurovacieho telesa 
 demontáž PRVN, vodomeru, MT mimo hromadnú výmenu 
 požiadavku na riešenie reklamácie PRVN, vodomeru, MT 
 prípadne inú individuálnu servisnú požiadavku na nami dodané merače. 

 
 

K uvedenému rozhodnutiu sme dospeli po dlhodobej analýze efektívnosti prijímania 
a vybavovania objednávok servisných úkonov. S cieľom zrýchliť vybavovanie objednávok 
od 1.10.2021  prechádzame na plne elektronickú formu prijímania požiadaviek na 
servisné úkony prostredníctvom elektronického objednávkového formulára, to 
znamená, že od 1.10.2021 bude jediná akceptovaná forma objednávky uvedených 
servisných úkonov elektronická objednávka prostredníctvom objednávkového formulára:  
www.objednavka.enbra.sk 

 
Prosím, v prípade požiadavky vlastníkov bytov na uvedené servisné úkony, odkážte 

ich na náš objednávkový formulár.  
 
 
 

S úctou 
 
 
 

Tím ENBRA SLOVAKIA s.r.o. 
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Prekládky PRVN, 
domontáž meračov 

Objednávka výjazdu 
 

„Objednávka servisného zásahu“ 
 

www.enbra.sk 
 
 

https://objednavka.enbra.sk/ 
 
 

https://objednavka.enbra.sk/ 
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