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Servisní podmínky spoleþnosti GES-ELECTRONICS a.s. (dále jen „Servisní podmínky“)

1. strana

1. Základní ustanovení, definice pojmĤ

ochrany spotĜebitele také kaådá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní,
výrobní nebo obdobnou þinností þi pĜi samostatném výkonu svého povolání, popĜípadČ osoba,
která jedná jménem nebo na úþet podnikatele.

1.1. Servisní podmínky spoleþnosti GES-ELECTRONICS a.s., Iý: 40524752, se sídlem: Studentská
55a, PlzeĖ, 32300, zapsané v obchodním rejstĜíku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B,
vloåka 1007 (dále jen „spoleþnost“) upravují zejména podmínky servisu, jakoå i postup stran pĜi
reklamaci sluåeb, pĜípadnČ åádosti o pozáruþní servis. UzavĜením smlouvy o opravČ þi úpravČ
vČci a pĜedáním vČci/zaĜízení (dále jen „zaĜízení“) do opravy objednatel souhlasí s tČmito
Servisními podmínkami a výslovnČ je pĜijímá s tím, åe smlouva o opravČ þi úpravČ vČci se tČmito
Servisními podmínkami Ĝídí. Servisní podmínky jsou nedílnou souþástí smlouvy o opravČ þi
úpravČ vČci uzavĜené mezi objednatelem a spoleþností, jako zhotovitelem, v souladu s
ustanovením § 2586 a násl. zákona þ. 89/2012 Sb., obþanský zákoník, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ (dále jen „obþanský zákoník“).

Objednatelem se pro úþely tČchto Servisních podmínek rozumí
a) zákazník, jemuå bylo zaĜízení dodáno spoleþností, nebo
b) zákazník pouåívající zaĜízení dodané tĜetí osobou,
který
a) pĜedal spoleþnosti zaĜízení k poskytnutí servisního zásahu záruþního servisu na zaĜízení
dodaném spoleþností
b) pĜedal spoleþnosti zaĜízení k poskytnutí servisního zásahu autorizovaného servisu,
c) uzavĜel se spoleþností smlouvu o opravČ a úpravČ vČci,
d) si u spoleþnosti objednal pozáruþní servis zaĜízení þi
si jinak (zpĤsobem jak je definován v þl. I. tČchto Servisních podmínek) objednal u spoleþnosti
servisní zásah.

Smlouvou o opravČ þi úpravČ vČci dle tČchto Servisních podmínek se rozumí:
a) zhotovitelem a objednatelem podepsaný Protokol o pĜevzetí zaĜízení do opravy (dále jen
„Protokol“), jakoå i
b) oprava þi úprava zaĜízení v místČ umístČní zaĜízení u objednatele, nebo
c) doruþení zaĜízení k opravČ þi úpravČ spoleþnosti objednatelem, pĜepravní sluåbou nebo poštou
na adresu servisního místa spoleþnosti, uvedeného v þl. 2. odst. 8 tČchto Servisních podmínek,
spolu s objednávkou objednatele uþinČné on-line prostĜednictvím e-shopu www.ges.cz, e-mailem
na adresu ges@ges.cz nebo písemnČ (poštou, faxem), kdy objednatel vyjadĜuje svoji vĤli k
uzavĜení smlouvy o opravČ þi úpravČ vČci vlastní objednávkou, pĜiþemå smlouva je v tomto
pĜípadČ uzavĜena okamåikem potvrzení takovéto objednávky ze strany spoleþnosti, k nČmuå
spoleþnost pĜipojí tyto Servisní podmínky nebo odkaz na webové stránky, kde jsou uloåeny.
Objednatel
a) umoånČním provedení servisního zásahu u objednatele,
b) potvrzením Protokolu o pĜevzetí zaĜízení do opravy, nebo
c) uzavĜením smlouvy o opravČ þi úpravČ vČci na základČ potvrzení vlastní objednávky
objednatele ze strany spoleþnosti dle pĜedchozí vČty potvrzuje svĤj souhlas s tČmito Servisními
podmínkami s tím, åe smlouva o opravČ þi úpravČ vČci se tČmito Servisními podmínkami Ĝídí.
Tyto Servisní podmínky platí pro servisní zásahy záruþního servisu (tj. pro záruþní servis zaĜízení
dodaných spoleþností i autorizovaný servis poskytovaný spoleþností), jakoå i pro smlouvy o
opravČ a úpravČ vČci uzavĜené mezi spoleþností a zákazníkem, jakoåto objednatelem, a to na
základČ odkazu na tyto Servisní podmínky uvedeného zejména:
a) v potvrzeném Protokolu o pĜevzetí zaĜízení do opravy,
b) v potvrzení objednávky,
c) v potvrzení souhlasu s cenou servisního zásahu dle nabídky spoleþnosti prostĜednictvím emailové komunikace, pĜípadnČ
d) v Potvrzení o provedení servisu, montáåe potvrzeném ze strany objednatele,
a to vådy okamåikem, kdy nastane kterákoli z tČchto právních skuteþností jako první.
1.2. Tyto Servisní podmínky se Ĝídí právním Ĝádem ýeské republiky. Tyto Servisní podmínky se
pouåijí na veškeré servisní zásahy spoleþnosti a reklamace, nestanoví-li smlouva mezi
spoleþností a objednatelem nČco jiného, anebo není-li spoleþností v záruþním/dodacím listu
zaĜízení uvedeno jinak.
1.3. Zákazníkem se pro úþely tČchto Servisních podmínek rozumí fyzická nebo právnická osoba,
která, jakoåto objednatel, uzavĜela se spoleþností smlouvu o opravČ a úpravČ vČci, pĜípadnČ, jejíå
jinou objednávku servisního zásahu spoleþnost pĜi pouåití tČchto Servisních podmínek potvrdila.
Objednatelem dle tČchto Servisních podmínek je mínČn vådy téå zákazník. SpotĜebitelem se pro
úþely tČchto Servisních podmínek rozumí ve smyslu ustanovení § 419 obþanského zákoníku
kaådý þlovČk, který mimo rámec své podnikatelské þinnosti nebo mimo rámec samostatného
výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Podnikatelem ve smyslu ust. § 420 obþanského zákoníku je ten, kdo samostatnČ vykonává na
vlastní úþet a odpovČdnost výdČleþnou þinnost åivnostenským nebo obdobným zpĤsobem se
zámČrem þinit tak soustavnČ za úþelem dosaåení zisku. Za podnikatele se povaåuje pro úþely

2.1.

2.2.

K Ĝádnému a neprodlenému vyĜízení servisního zásahu je nutná souþinnost objednatele
spoþívající zejména v doruþení ĜádnČ vyplnČného a objednatelem potvrzeného Protokolu o
pĜevzetí zaĜízení do opravy vþetnČ adresy pro zpČtné doruþení a zaĜízení, které má být
opraveno þi upraveno, to vše na adresu nejbliåšího servisního nebo sbČrného místa spoleþnosti
(seznam servisních a sbČrných míst je uveden v þl. 2. odst. 8 tČchto Servisních podmínek),
vþetnČ struþného a výstiåného popisu vady, jakoå i informace, zda objednatel poåaduje opravit
veškeré diagnostikované vady, nebo provést pouze objednatelem specifikovanou opravu. V
pĜípadČ, åe objednatel opomene uvést specifikaci opravy a tato není zĜejmá ani ze servisního
listu, prostĜednictvím kterého opravu objednával, má se za to, åe si objednatel pĜeje provést
opravu kompletní. Dále zaĜízení musí být ĜádnČ zabaleno tak, aby nemohlo dojít k jeho
následnému poškození pĜi pĜepravČ.

2.3.

Objednatel je povinen uhradit spoleþnosti vådy skuteþnou cenu servisního zásahu. UzavĜením
smlouvy o opravČ vČci objednatel výslovnČ souhlasí s tím, åe vådy pĜed zahájením servisního
zásahu bude zaĜízení podrobeno diagnostice a následnČ bude objednateli sdČlena (formou emailové zprávy na adresu uvedenou v Protokolu o pĜevzetí zaĜízení do opravy) spoleþností
pĜesná cena servisního zásahu (dále jen „oznámení ceny servisního zásahu“). PĜedpokládaná
cena není stanovena na základČ odborné diagnostiky poåadovaného servisního zásahu, proto
si spoleþnost vyhrazuje právo stanovit po provedení diagnostiky cenu zakázky novou, která
bude odpovídat zjištČnému rozsahu závad a pĜedpokládanému rozsahu prací a materiálu
potĜebných k realizaci servisního zásahu. Spoleþnost si vyhrazuje právo v prĤbČhu realizace
zakázky takto stanovenou cenu i vícekrát zmČnit, dojde-li v procesu diagnostiky a realizace
servisního zásahu ke zjištČní dĜíve neznámých skuteþností, které mají vliv na cenu servisního
zásahu. Spoleþnost si však vådy vyåádá ze strany objednatele souhlas se zmČnou ceny nad
limit stanovený v tČchto Servisních podmínkách, pĜípadnČ v Protokolu o pĜevzetí zaĜízení do
opravy. Spoleþnost není povinna kromČ cenové nabídky sdČlit objednateli výþet prací a
materiálu, který povede k opravČ zaĜízení, pokud je takovéto sdČlení komerþnČ vyuåitelné
objednatelem þi tĜetí osobou v neprospČch zhotovitele. Pokud objednatel po provedení
diagnostiky odmítne z jakéhokoli dĤvodu realizaci servisního zásahu nebo bude zjištČno, åe
zaĜízení je neopravitelné, objednatel je povinen uhradit spoleþnosti vådy þástku 500,- Kþ + DPH
za diagnostiku plus poštovné a balné. Dojde-li ze strany objednatele k odsouhlasení ceny
servisního zásahu, je objednatel povinen uhradit spoleþnosti cenu servisního zásahu + DPH,
poštovné a balné. Objednatel výslovnČ souhlasí s tím, åe koneþná cena opravy se od
pĜedpokládané ceny opravy mĤåe lišit aå o 10 % a uzavĜením smlouvy o opravČ vČci
prohlašuje, åe
a) s takovýmto navýšením ceny opravy udČlil souhlas jiå podpisem Protokolu o pĜevzetí zaĜízení
do opravy,
b) bez výhrad s ním souhlasí a
c) takto navýšenou cenu opravy vådy bez výhrad spoleþnosti uhradí.
Objednatel je povinen zaplatit spoleþnosti za provedený servisní zásah naúþtovanou cenu
servisního zásahu, nepĜesáhne-li pĜedpokládanou cenu o více neå 10%, a to bez povinnosti
spoleþnosti dále úþtovanou cenu s objednatelem konzultovat.

ZaĜízením se rozumí jakékoli zaĜízení dodané spoleþností a jeå bylo pĜedáno spoleþnosti k
servisnímu zásahu.
Záruþním servisem je oprava zaĜízení v rámci spoleþností poskytnuté záruky za jakost, pĜesnČji
vymezená spoleþností v záruþním/dodacím listu, realizovaná servisem spoleþnosti na základČ
Ĝádné reklamace zaĜízení zákazníkem a dle tČchto Servisních podmínek. Záruþním servisem dle
tČchto Servisních podmínek je téå oprava zaĜízení realizovaná spoleþností, jakoåto
autorizovaným servisním stĜediskem (autorizovaným servisem) v rámci záruþního servisu
výrobce.
Pozáruþním servisem je jakákoli oprava nebo úprava zaĜízení vykonávaná na základČ åádosti
objednatele mimo nebo nad rámec záruky garantované záruþním listem. Jako záruþní list
obvykle slouåí prodejní doklad.
Repase je dle tČchto servisních podmínek oprava þi úprava zaĜízení nahrazením vnitĜku akubloku
(sestavy akumulátorĤ) novými komponenty. V závislosti na technologii dojde k pĜipojení k
elektronice zákazníka a uzavĜení zpČt do pĤvodního obalu. Záruka za jakost a práva z vadného
plnČní se vztahují na provedenou práci – vytvoĜený blok z dodaných þlánkĤ. Záruka se
nevztahuje na vady a chyby zpĤsobené elektronikou zákazníka pĜipojenou k tomuto akubloku, ani
na vady a chyby zpĤsobené vČcí, jíå je akublok souþástí.
1.4. Servisní podmínky jsou platné v aktuálním znČní a jsou dostupné na webových stránkách
spoleþnosti www.ges.cz a sluåby jakoåto nedílná souþást smlouvy o opravČ þi úpravČ vČci platí
Servisní podmínky aktuální (úþinné) k datu uzavĜení smlouvy o opravČ þi úpravČ vČci.
1.5. Kontaktní údaje: GES-ELECTRONICS a.s., Iý: 40524752, se sídlem: Studentská 55a, PlzeĖ,
32300, tel.: 377 373 111, e-mail: ges@ges.cz.
2. Servis:
2.1. Spoleþnost poskytuje servis objednateli, který poåaduje opravu nebo úpravu zaĜízení dodaných
objednateli spoleþností. Spoleþnost dále poskytuje záruþní servis na zaĜízení dodaná spoleþností
a dále téå autorizovaný servis v rámci záruþního servisu výrobcĤ. V pĜípadČ opravy þi úpravy
zaĜízení nebo pozáruþního servisního zásahu uzavírá objednatel se spoleþností smlouvu o
opravČ a úpravČ vČci (v textu jen “smlouva o opravČ vČci“); za smlouvu o opravČ vČci je
povaåována téå smlouva uzavĜená na základČ potvrzení objednávky objednatele zpĤsobem, jak
je definován v þl. I. tČchto Servisních podmínek. UzavĜením smlouvy o opravČ vČci se má za to,
åe objednatel souhlasí s podmínkami, které jsou uvedeny v tomto Servisním Ĝádu spoleþnosti
GES-ELECTRONICS, a.s. (Servisní podmínky).
Smlouva o opravČ vČci je uzavĜena okamåikem
a) pĜijetí ĜádnČ vyplnČného a objednatelem potvrzeného Protokolu o pĜevzetí zaĜízení do opravy
servisem spoleþnosti s tím, åe smlouva je uzavĜena s výhradou, åe se nezaruþuje úplnost ceny,
resp. i bez urþení ceny a

b) doruþením zaĜízení spoleþnosti, a to okamåikem, kdy budou kumulativnČ splnČny obČ uvedené
skuteþnosti.
Objednatel se pĜedáním zaĜízení k realizaci servisního zásahu sestávajícího v poskytnutí práce
(oprava þi úprava zaĜízení) a materiálu na vstupu (k opravČ þi úpravČ zaĜízení) v rámci
a) pozáruþní opravy,
b) servisního zásahu v rámci záruþního servisu na zaĜízení dodaných spoleþností a v rámci
autorizovaného servisu þi
c) opravy þi úpravy zaĜízení zejména dle smlouvy o opravČ vČci
(vše dále spoleþnČ jen „servisní zásah“) zavazuje plnČ a bez výhrad akceptovat servisní
podmínky spoleþnosti uvedené v tČchto Servisních podmínkách.

Ve spojení s diagnostikou je spoleþnost oprávnČna provést na zaĜízení veškeré úkony, které jsou
nezbytnČ nutné k urþení technických parametrĤ zaĜízení, jakoå i stanovení finanþních nákladĤ
servisního zásahu, bez nároku objednatele na bezplatné uvedení zaĜízení do pĤvodního stavu,
nedojde-li z jakýchkoli dĤvodĤ k realizaci þi dokonþení servisního zásahu. Objednatel souhlasí s
rozebráním zaĜízení, v pĜípadČ nerozebiratelných (lepených) zaĜízení

Tyto Servisní podmínky nabývají účinnosti dne 1.8. 2020. Změny Servisních podmínek vyhrazeny
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bere na vČdomí moånost vzniku estetických vad ve spojení s diagnostikou a servisním
zásahem. Objednatel nebude poåadovat náhradu škody.
2.1. Pokud objednatel bezodkladnČ, nejdéle však do 10 dnĤ od doruþení oznámení ceny servisního
zásahu, prokazatelnČ neoznámí spoleþnosti, åe odmítá poskytnutí servisního zásahu, má se za
to, åe objednatel s cenou servisního zásahu nesouhlasí a spoleþnost objednateli ukonþí
servisní zásah bez opravy za cenu, diagnostiky a dopravních nákladĤ, které byly uvedeny v
oznámení ceny servisního zásahu, pĜiþemå objednatel je povinen tuto cenu spolu s DPH
spoleþnosti uhradit.
2.2. Spoleþnost je oprávnČna vystavit fakturu s vyúþtováním ceny servisního zásahu v okamåiku
dokonþení servisního zásahu, pĜiþemå k cenČ servisního zásahu bude spoleþností úþtována
vådy DPH ve výši stanovené platnými právními pĜedpisy. Splatnost faktury je pĜi pĜevzetí
zaĜízení objednatelem po provedení servisního zásahu, není-li smluvními stranami ujednáno
jinak.
2.3. Spoleþnost má právo zadrået zaĜízení þi jeho þást(i) k zajištČní úhrady dluåné ceny servisního
zásahu (þi její þásti) vþetnČ pĜíslušenství a nákladĤ se servisním zásahem souvisejících. Práva
a povinnosti stran v pĜípadČ uplatnČní zadråovacího práva spoleþností se Ĝídí platnou právní
úpravou. VymČnČné vadné souþástky u záruþních oprav se vådy stávají vlastnictvím
spoleþnosti; spoleþnost tyto vadné souþástky nevrací, neposkytuje za nČ åádné plnČní a
objednatel není oprávnČn uplatĖovat ve vztahu k vymČnČným vadným souþástkám åádné
nároky, není-li smluvními stranami ujednáno jinak.
2.4. Místem pĜijetí k opravČ je adresa nejbliåšího servisního nebo sbČrného místa spoleþnosti
(seznam servisních a sbČrných míst uveden na www.ges.cz/kontakty/). Náklady na pĜedání a
pĜevzetí zaĜízení v souvislosti s realizací servisního zásahu nese vådy objednatel. Je-li zaĜízení
pĜepravováno od objednatele do servisu spoleþnosti a zpČt objednatelem þi tĜetí osobou, hradí
pĜepravu do servisu i zpČt objednatel. Objednatel hradí rovnČå jakékoliv další výdaje vyplývající
z dopravy, manipulace, balení þi skladování opravovaného zaĜízení apod.
2.5. Oprava/servisní zásah je povaåován za dokonþený (v závislosti na poåadavcích uvedených v
Protokolu o pĜevzetí zaĜízení do opravy) dnem pĜedání zaĜízení k pĜepravČ objednateli (zpĤsob
doruþení: na dobírku), nebo dnem provedení servisního zásahu u objednatele, anebo dnem,
kdy bylo objednateli e-mailem zaslaným na elektronickou adresu objednatele, kterou uvedl v
Protokolu o pĜevzetí zaĜízení do opravy, oznámeno, åe si mĤåe vyzvednout opravené zaĜízení.
2.6. ěádné provedení opravy/ servisního zásahu a pĜedání opraveného zaĜízení objednateli bude
písemnČ objednatelem a spoleþností potvrzeno, vyjma situace, kdy dochází k pĜedání zaĜízení k
pĜepravČ objednateli. V pĜípadČ, kdy dochází k pĜedání zaĜízení k pĜepravČ, bude objednateli
zasláno sdČlení (potvrzení) o provedení opravy.
2.7. Objednatel je povinen zaĜízení bezodkladnČ po provedení servisního zásahu pĜevzít. Pokud si
objednatel nepĜevezme zaĜízení ani do 1 mČsíce od doruþení výzvy k pĜevzetí obsahující
vyrozumČní o zamýšleném prodeji, je spoleþnost oprávnČna zaĜízení dle své úvahy prodat na
úþet objednatele nebo ekologicky zlikvidovat; objednatel uzavĜením smlouvy s tímto postupem
spoleþnosti výslovnČ souhlasí, pĜiþemå práva spoleþnosti, jeå vyplývají z platných právních
pĜedpisĤ, tímto ujednáním nejsou dotþena. Objednatel není oprávnČn nárokovat vĤþi
spoleþnosti jakoukoli kompenzaci þi náhradu škody. Spoleþnost si vyhrazuje právo vyuåít
výtČåek za úþelem kompenzace objednatelem neuhrazených nákladĤ vynaloåených zejména v
souvislosti se servisním zásahem. Od okamåiku, kdy je objednatel v prodlení s pĜevzetím
zaĜízení po provedení servisního zásahu, pĜechází na objednatele nebezpeþí škody na vČci.
Objednatel akceptací tČchto Servisních podmínek výslovnČ souhlasí s tím, aby postup dle
tohoto þl. II. bod 11 byl pĜimČĜenČ aplikován téå na zaĜízení pĜedané objednatelem k realizaci
servisního zásahu, jeå se stane opuštČnou vČcí.
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2.1.

Kupující podnikatel je oprávnČn uplatnit právo z vady, kterou mČla vČc pĜi pĜechodu nebezpeþí
škody na kupujícího, byĢ se projeví aå pozdČji. Právo kupujícího podnikatele zaloåí i vada
pozdČji vzniklá, kterou prodávající zpĤsobil porušením své povinnosti.

3. Záruþní opravy:

h) jde-li o poškození zpĤsobená zásahem/servisem provádČným osobou, která není
autorizována pro danou úroveĖ opravy,
i) jde-li o zaĜízení, které bylo upraveno za úþelem zmČny funkþnosti nebo technických moåností
bez pĜedchozího písemného souhlasu spoleþnosti,
j) jde-li o poškození zpĤsobená bČåným opotĜebením nebo jinak bČåným stárnutím zaĜízení,
k) jde-li o zaĜízení, ze kterých bylo odstranČno nebo smazáno sériové þíslo,
l) pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doloåit legální
zpĤsob nabytí, nebo pouåitím neautorizovaného software a spotĜebního materiálu,
m) z dalších dĤvodĤ vyplývajících z tČchto Servisních podmínek þi platných právních pĜedpisĤ.

3.1.

V pĜípadech poskytnutí servisního zásahu
a) v rámci autorizovaného servisu a/nebo
b) v rámci záruþního servisu na zaĜízení dodaná spoleþností, spoleþnost reklamaci vyĜídí
nejpozdČji do 30 dní od dne následujícího po pĜijetí zaĜízení k záruþní opravČ a doruþení
2.1. Záruka nemĤåe být uplatnČna v pĜípadČ, je-li vyåadována modifikace nebo adaptace k rozšíĜení
a) reklamaþního protokolu nebo
funkcí zaĜízení oproti zakoupenému provedení, nebo moånost jeho provozu v jiné zemi, neå pro
b) poåadavku na reklamaci servisního zásahu spoleþnosti.
jakou bylo navråeno, vyrobeno a schváleno. Pokud bude bČhem opravy zjištČno, åe závada

3.2.

V pĜípadech poskytnutí servisního zásahu dle smlouvy o opravČ vČci spoleþnost vyĜídí
záruþní oprava nevztahuje na speciální úpravy vzhledu a odblokování bezpeþnostního kódu.
reklamaci nejpozdČji do 30 dní od dne následujícího po pĜijetí zaĜízení k záruþní opravČ a
2.2. Dojde-li k výmČnČ zaĜízení þi jeho souþásti nebo vrácení ceny servisního zásahu, stává se
doruþení
jakékoli vymČnČné zaĜízení þi jeho souþást majetkem objednatele a zaĜízení nebo jeho þást
a) reklamaþního protokolu nebo
vymČnČné nebo vrácené spoleþnosti se stávají majetkem spoleþnosti.
b) poåadavku na reklamaci servisního zásahu spoleþnosti a
c) smlouvy o opravČ vČci,
2.3.
Spoleþnost nezaruþuje, nedává pĜíslib a nepĜijímá odpovČdnost za to, åe bude schopná opravit
a to okamåikem, kdy budou kumulativnČ splnČny všechny uvedené skuteþnosti.

3.3.

PĜed odesláním zaĜízení spoleþnosti k provedení servisního zásahu v rámci záruky, se dĤraznČ
doporuþuje objednateli, aby si poĜídil záloåní kopii obsahu jeho úloåných médií, odstranil osobní 3. Omezení odpovČdnosti spoleþnosti za zaĜízení dodaná objednatelem k provedení
údaje a deaktivoval všechna zabezpeþovací hesla. Obsah úloåných médií zaĜízení mĤåe být
servisního zásahu:
bČhem servisního zásahu vymazán, nahrazen, pĜeformátován apod.

3.4.

Spoleþnost si vyhrazuje právo rozhodnout o zpĤsobu vyĜízení reklamace dle svého uváåení,
vådy však pĜi zohlednČní platných záruþních podmínek výrobce zaĜízení, není-li platnými
právními pĜedpisy stanoveno jinak. PĜi splnČní záruþních podmínek budou veškeré vady
podléhající záruce pĜednostnČ vyĜízeny opravou. VyĜízením reklamace se rozumí odstranČní
reklamované vady (opravou nebo výmČnou zaĜízení nebo jeho þásti) nebo poskytnutí slevy z
ceny provedeného servisního zásahu, vådy dle volby spoleþnosti, pĜípadnČ uskuteþnČní jiného
Ĝešení dle dohody s objednatelem.

není v souladu se záruþními podmínkami, hradí náklady na opravu objednatel opravy. Dále se

3.5.

þi nahradit zaĜízení v rámci této záruky výrobcĤ zaĜízení bez rizika ztráty informací þi dat, které
jsou v nČm uloåeny.

3.1. Spoleþnost neruþí a neodpovídá za data uloåená na datových médiích a zaĜízeních
objednatele, pĜiþemå tato data je spoleþnost oprávnČna v prĤbČhu servisního zásahu kdykoli
smazat nebo pozmČnit. Objednatel bere na vČdomí a souhlasí s tím, åe data mohou být v
dĤsledku servisního zásahu smazána þi poškozena. Zejména pak objednatel bere na vČdomí a
souhlasí s tím, åe v rámci realizace servisního zásahu þi v souvislosti s ním, mohou být data
ztracena téå v dĤsledku pĜeinstalace SW vybavení do továrního nastavení nebo výmČnou
datového nosiþe. Objednatel taktéå bere na vČdomí a souhlasí s tím, åe v pĜípadČ závaåného
poškození mĤåe zaĜízení být po servisním zásahu zcela nefunkþní, bez moånosti uvedení do
pĤvodního stavu. Objednatel potvrzuje,
a) åe byl spoleþností pĜedem upozornČn na nezbytnost vynČtí SIM karty ze zaĜízení, a
Spoleþnost mĤåe téå vådy namísto opravy zaĜízení vymČnit vadné zaĜízení, pokud to není
b) åe pĜedem vyjmul SIM kartu ze zaĜízení pĜedávaného k servisnímu zásahu. ZároveĖ
vzhledem k povaze vady nepĜimČĜené, þi jeho vadnou souþástku (díl) za bezvadné. V tomto
objednatele bere na vČdomí, åe spoleþnost za pĜípadné poškození a/nebo ztrátu SIM karty,
pĜípadČ se stává vymČnČné zaĜízení, resp. jeho souþástka (díl) vlastnictvím spoleþnosti. V
jakoå i dat nenese åádnou odpovČdnost.

pĜípadČ neodstranitelné vady zaĜízení, resp. jeho souþástky (dílu) mĤåe spoleþnost vådy vadné
zaĜízení, pokud to není vzhledem k povaze vady nepĜimČĜené, þi jeho vadnou souþástku (díl) 3.2. Spoleþnost neruþí a neodpovídá zejména
vymČnit za bezvadné.
a) za skryté vady zaĜízení, na nČå nebyla objednatelem prokazatelnČ upozornČna,

b) za pĜípadná zhoršení jiå existujících vad zaĜízení, které existovaly pĜed pĜijetím zaĜízení k

3.6.

servisnímu zásahu (napĜ. poruchy funkþnosti zaĜízení, které se nepodaĜí opravit apod.),
Reklamace mĤåe být spoleþností zamítnuta zejména v tČchto pĜípadech:
c) za závady vzniklé opotĜebením bČhem provádČní nutné diagnostiky (napĜ. spotĜebovaný
a) neprojeví-li se reklamovaná vada bČhem vstupních testĤ a objednatel nebude bezprostĜednČ
spotĜební material apod.),
schopen vadu viditelnČ pĜed spoleþností demonstrovat,
c) za závady k nimå dochází samovolnČ bČhem provozu bez vnČjších pĜíþin (opotĜebení
b) je-li pĜíþinou vady nedodråení pokynĤ v dokumentaci k zaĜízení nebo pokynĤ, které
mechanických þástí, apod.).
spoleþnost uvedla v Protokolu,
c) je-li pĜíþinou vady zneþištČní zaĜízení nebo zanedbání periodické údråby zaĜízení,
Spoleþnost dále neruþí a neodpovídá za
d) bylo-li zaĜízení pouåito ve spojení s takovým pĜídavným zaĜízením, spotĜebním materiálem,
a) ztráty, ke kterým nedošlo v dĤsledku porušení této záruky,
pĜíslušenstvím nebo takovým zpĤsobem, který je v rozporu s pokyny spoleþnosti a/nebo
b) ztráty související s podnikáním, ušlým ziskem, ztrátou dat þi obchodních pĜíleåitostí;
výrobce a není uveden jako originální pĜíslušenství,
ustanovení þl. 5 bod 6 tČchto Servisních podmínek není tímto ustanovením dotþeno.
e) došlo-li k uåívání zaĜízení v dobČ mezi uplatnČním reklamace a provedenou diagnostikou u
reklamací vad,
3.3. Funkþnost zaĜízení po servisním zásahu koresponduje v rozsahu odpovídajícímu obvyklým
f) nesouvisí-li pĜíþina reklamované vady pĜímo s prací provedenou spoleþností na zaĜízení v
výstupním testĤm zaĜízení provádČných dle vnitĜních smČrnic spoleþnosti/výrobce. Všechny
rámci reklamovaného servisního zásahu, a to zejména dle výkazu provedené práce a
závady nevyhovující tČmto kritériím v pĜípadČ pozdČjší reklamace nebudou uznány jako záruþní
závada.
úþtovaných poloåek na PĜedávacím protokolu/protokolu o provedení opravy,
g) jde-li o poškození zpĤsobená pouåíváním zaĜízení s jiným produktem,

3. Práva a povinnosti z vadného plnČní:
3.1. Záruka za jakost a práva z vadného plnČní se Ĝídí platnou legislativou a Reklamaþním Ĝádem.
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^ĞƌǀŝƐŶşƎĄĚ'^Ͳ>dZKE/^͕Ă͘Ɛ͘
2.1.

NepodaĜí-li se spoleþnosti provést objednaný servisní zásah/opravu z dĤvodĤ technických nebo
finanþních, odstoupí-li objednatel od smlouvy, anebo servisní zásah nebude realizován z
jakéhokoli jiného dĤvodu, spoleþnost není povinna uvést zaĜízení do pĤvodního stavu.

2.2.

Spoleþnost je oprávnČna provést na zaĜízení technické úkony, které jsou nutné ke zjištČní
finanþní nároþnosti celkové opravy / servisního zásahu, bez nároku objednatele na bezplatné
uvedení zaĜízení do pĤvodního stavu, nedojde-li z technických þi finanþních dĤvodĤ k
dokonþení zakázky.

2.3.

Spoleþnost odpovídá pouze za skuteþnou škodu zpĤsobenou objednateli/zákazníkovi
prokázaným a zavinČným porušením svých povinností; spoleþnost neodpovídá za nepĜímou
škodu ani za ušlý zisk. Záleåí-li skuteþná škoda ve vzniku dluhu, nemá objednatel/zákazník
åádná práva, zejména objednatel/zákazník nemá právo, aby ho spoleþnost dluhu zprostila ani,
aby mu poskytla náhradu. ZavinČní spoleþnosti v pĜípadech sporu je povinen prokázat
objednatel/zákazník. OdpovČdnost spoleþnosti za škodu dle smlouvy je na základČ dohody
stran omezena maximální þástkou ve výši 100 % ceny servisovaného hmotného zaĜízení
(hardware) za celou dobu trvání smlouvy. Spoleþnost nenese v åádném pĜípadČ odpovČdnost
za následné škody. Objednatel/zákazník není oprávnČn vĤþi spoleþnosti uplatĖovat åádné
nároky vyplývající z výrobních ztrát, ušlého zisku, ztráty obchodních kontaktĤ, z následných þi
nepĜímých škod nebo ztrát aĢ jiå jakéhokoli druhu (vþetnČ jakékoli škody ze ztrát zisku z
podnikání, poklesu obratu, pĜerušení podnikání, ztráty dĤvČryhodnosti, poškození dobrého
jména, ztráty informací o podnikání nebo jakékoli další finanþní ztráty þi újmy apod.).

2.4.

Objednatel není oprávnČn uplatĖovat vĤþi spoleþnosti jakékoli náklady, které vzniknou
objednateli v souvislosti s opravou zaĜízení, tj. zejmena ušlý zisk, náklady na telefonní poplatky,
internetové pĜipojení, dopravné apod.

2.5.

Spoleþnost nenese odpovČdnost zejména za taková opotĜebení nebo mechanická poškození
objednatelem svČĜených zaĜízení, která není objednatel schopen prokazatelnČ deklarovat
(prokázat) jako vzniklá u zhotovitele. Za prokazatelnou dokumentaci stavu zaĜízení pĜed
opravou se nepovaåuje jednostranné prohlášení objednatele ve smlouvČ o stavu pĜedávaného
zaĜízení; spoleþnost provádí veškeré servisní zásahy na zaĜízeních pouåitých a verbálnČ nelze
stupeĖ opotĜebení jednoznaþnČ a nezpochybnitelnČ popsat.

2.6.

U zakázek pĜedávaných objednatelem zhotoviteli nepĜímo (tj. napĜ. odesláním zaĜízení
objednatelem) nemá spoleþnost moånost ovlivnit text, který uvádí objednatel v objednávce
servisního zásahu. Na veškeré texty uvedené objednatelem v takto realizované objednávce
(smlouvČ) je nahlíåeno jako na jednostranná prohlášení objednatele a nejsou pro spoleþnost
právnČ závazná. Spoleþnost není povinna provést v okamåiku pĜijetí zaĜízení k opravČ a
uzavĜení smlouvy kompletní testy zaĜízení, kterými by provČĜila všechna tvrzení objednatele
uvádČná ve smlouvČ. Jestliåe spoleþnost kdykoli v prĤbČhu realizace servisního zásahu zjistí
nesoulad þi rozpor mezi tvrzeními objednatele a skuteþností, pak za takovýto nesoulad þi rozpor
není spoleþnost odpovČdná a smluvní strany se zavazují vycházet ze skutkového stavu
zjištČného spoleþností. ZároveĖ tento nesoulad þi rozpor spoleþnost oznámí objednateli. Pro
úþely vylouþení jakýchkoli pochybností platí, åe nabídka spoleþnosti se nestane závaznou jinak,
neå pĜijetím celého obsahu nabídky (objednatelem bez jakýchkoli obsahových zmČn, dodatkĤ þi
odchylek, pĜípadnČ pak výslovným potvrzením vlastní objednávky objednatele ze strany
spoleþnosti ve smyslu þl. I. tČchto Servisních podmínek.

2.7.

Objednatel bere na vČdomí, åe u nČkterých druhĤ oprav zaĜízení dochází pĜi demontáåi,
diagnostice nebo výmČnČ vadných souþástek k nevratnému mechanickému, tepelnému,
elektrickému nebo chemickému poškození souþástek a u takovýchto pĜípadĤ není technicky
moåné uvést zaĜízení do stavu pĜesnČ odpovídajícího stavu pĜed servisním zásahem, pakliåe
nedojde k úspČšnému dokonþení opravy z technických, ekonomických nebo jiných dĤvodĤ.
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2.1. Odchylná ujednání ve smlouvČ mají pĜed znČním tČchto Servisních podmínek pĜednost.
2.2. Ukonþení smlouvy nemá vliv na jiå vzniklé finanþní závazky objednatele/zákazníka. Ukonþení
smlouvy jakýmkoli se zákonem þi smlouvou pĜedpokládaných zpĤsobĤ nemá vliv zejména na
platnost a úþinnost veškerých ustanovení zakotvujících povinnost objednatele/ zákazníka k
úhradČ
a) ceny servisního zásahu þi její þásti,
b) souvisejících poplatkĤ,
c) úrokĤ z prodlení,
d) náhrady škody,
e) smluvních pokut a jakýchkoli sankcí.
Tato ustanovení zĤstávají v platnosti a úþinnosti i nadále po ukonþení úþinnosti smlouvy.
2.3. Související dokumenty:
a) Všeobecné obchodní podmínky
b) Reklamaþní Ĝád
c) Zásady ochrany osobních údajĤ a dalších zpracovávaných údajĤ

3. Další ustanovení:
3.1.

Objednatel/zákazník uzavĜením smlouvy výslovnČ potvrzuje, åe se se znČním tČchto Servisních
podmínek seznámil, åe si je pĜeþetl, a åe åádné z jejich ustanovení nepovaåuje za takové, které
by nemohl rozumnČ oþekávat.
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