
1. Prodávající / zhotovitel / dodavatel  
Zdeněk Hetych
PCservisHradubice
Újezd u Sezemic 6
53304 Sezemice
Tel.: 773 651 696
e-mail: info@pcservshradubice.cz
IČO: 04861957
Nejsem plátce DPH
Bankovní spojení: 1020602513/6100 Equa bank

2. Kupující / objednatel  
- Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba

3. Servisní úkony  

a) Způsob objednání servisního úkonu   
- Telefonicky, osobně, emailem nebo prostřednictvím formuláře na těchto stránkách

b) Doručení / vyzvednut zařízení  
- Osobně na adrese zhotovitele (po předchozí telefonické domluvě)
- Využit jednoho ze způsobů objednání servisu a ve smluvený termín vyzvednut zařízení
  na adrese objednatele. Navrácení opraveného zařízení zpět v předem smluvený termín. 
- U obou variant předání je součást i řádně vyplněný předávací protokol.
- Objednatel je povinen převzít zařízení zpět nejpozději do 30 dnů od zhotovení opravy
  (viz „Nevyzvednuté zakázky).

c) Doba vyřízení servisního úkonu  
- Realizace opravy se průměrně pohybuje mezi 24-48 hodinami od předání zařízení. Tato
  doba je pouze orientační a může se měnit v závislosti na náročnosti opravy (např. dodání 
  dílů apod.). 
- Po provedení prvotní analýzy zařízení je objednatel na místě vždy obeznámen
  s odhadovanou dobou opravy.

d) Ceny servisu a způsoby úhrady  
- Ceny servisních úkonů vychází přímo ze sekce ceník na těchto stránkách. Neexistuje 
  univerzální pravidlo pro výpočet ceny, s ohledem na různé druhy zařízení s odlišnými 
  závadami a tedy i různě náročnými opravami.
- Předběžná cena opravy je stanovena při přejímce zařízení. Dojde-li k odchylce konečné
  ceny o více než 15% oproti ceně předběžné, je o tom objednatel telefonicky informován a 
  pouze s jeho souhlasem se oprava dále realizuje.
- Způsob úhrady za opravu zařízení probíhá hotově při předání zařízení a oproti vystavenému
  paragonu. Ve výjimečných případech (např. vyšší částka) může být platba provedena  
  bezhotovostně na výše uvedený bankovní účet – plat pouze po předchozí dohodě se
  zhotovitelem, která je uskutečněna na začátku objednávky.
- Pokud se objednatel ocitne v platební neschopnosti, tedy není možné aby za služby 
  zaplatil hotově při přejímce zařízení, má zhotovitel právo ponechat si zařízení
  objednatele do doby, než dojde k úplnému splnění fnančního závazku vůči zhotoviteli.
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  Pokud objednatel nedostojí svého závazku do 30 dnů od zhotovení zakázky, případně
  ani nekomunikuje, má zhotovitel právo ponechat si opravované zařízení trvale ve svém
  vlastnictví jako náhradu za provedené služby. Pokud cena opravy převyšuje cenu
  servisovaného zařízení (určí zhotovitel), je objednatel povinen tento rozdíl uhradit.
  Nestane-li se tak, přechází tato cena v dluh, který je soudně vymahatelný.
  Další možnost řešení v situaci, kdy je objednatel v platební neschopnosti je vydání
  zařízení oproti řádně vyplněnému „uznání dluhu“, které se řídí vlastními podmínkami.
  Tato varianta řešení je také pouze na rozhodnut zhotovitele.
  Úhrada ceny opravy pomocí bankovního účtu – částka je splatná nejpozději do 3 prac.
  dnů od předání servisovaného zařízení. Pokud objednatel neplat z vlastního účtu je
  nutné do zprávy pro příjemce uvést celé jméno objednavatele. Pakliže není částka
  uhrazená řádně a včas, vystavuje se objednatel peněžní sankci ve výší 1% z celé částky
  za každý den prodlení.

4.  Záruka na díly / opravy, výjimky a reklamace
- Zhotovitel poskytuje 2 měsíční záruku na provedené servisní úkony. 
- Záruka na dodané nové díly je stanovena zákonem, tedy minimálně 2roky.
- Záruka na použité díly / zboží jsou 3 měsíce. 
- Zhotovitel neručí za data uložená na paměťových médiích (HDD, CD/DVD, paměť. karty
  aj.), která jsou součást opravovaných zařízení či médiích samých. Je nutné, aby objednatel
  svá data před předáním zařízení k opravě osobně zálohoval. Není-li v možnostech
  objednavatel data zálohovat svépomocí, může o zálohování požádat zhotovitele. Služba
  je zpoplatněna dle ceníku. V zájmu objednavatele je rovněž provést si bezpečné uchování
  veškerých svých přihlašovacích údajů. Dojde-li např. k přeinstalaci operačního systému,
  nebudou již v zařízení uchovány jakékoliv přihlašovací údaje (ani data) a bude nutné
  je znovu vyplnit. Na tuto část není poskytována žádná záruka a nelze ji tedy nijak
  nárokovat.
- V případě požadavku provedení kompletní vnitřní údržby se rozumí kompletní rozebraní
  zařízení, kdy je provedeno odprášení všech komponent, vyčištění veškerých chladících
  soustav a je uskutečněna výměna teplovodivé pasty včetně výměny chladících podložek. 
  Tento úkon může snížit riziko přehřát zařízení (častý problém se samovolným vypínáním),
  které by mohlo vést jeho trvalému poškození. Nemůže jej ale zcela eliminovat, zvláště u
  letitého zařízení, které nebylo dlouhodobě udržováno, a proto na tento úkon není 
  poskytována jakákoliv záruka. Doporučuje se zároveň provést zátěžové testy pro 
  zhodnocení úspěšnosti provedené údržby a pro další případná opatření.
- Požádá-li objednatel o zhotovení přeinstalace systému, zpravidla se postupuje
  následujícím způsobem: je-li zhotovena záloha dat, je provedena diagnostika harddisku
  pro eliminaci diskových chyb a vyloučení možnosti selhání procesu instalace. Po novém
  nastavení diskových oddílů, zformátování a úspěšné instalaci systému proběhne instalace
  všech systémových zařízení a dle dohody případná instalace základních freeware programů
  (včetně aktualizace) a optimalizované nastavení. Aktivace systému proběhne dle
  vylepeného (dodaného) licenčního šttku nebo si jej objednatel aktivuje sám. Bez licenčního
  klíče lze nainstalovat pouze časově omezenou kopii systému. Plně funkční sofwarový stav
  zařízení si při převzet objednavatel řádně zkontroluje pro vyloučení budoucí reklamace.
  Sofwarový stav zařízení nelze reklamovat z důvodů možných nedostatků zkušenost
  objednatele či vlastní nedbalou prací na zařízení, které může zapříčinit chyby nebo



  nefunkčnost systému samotného (např. smazání sys. ovladačů, programů, zavirování
  apod.).
- Provedením diagnostiky zařízení se rozumí zjištění aktuálního stavu zařízení v momentě
  provedení diagnostiky – nejedná se o opravu. Diagnostikou lze pouze určit momentální 
  závady, v některým případech zavčasu odhalit i budoucí závady, ale ne je eliminovat.
- Záruka se nevztahuje na jakékoliv mechanické poškození způsobené nedbalým počínáním
  práce na zařízení nebo nahodile (např. upadnut, polit aj.).
- V některých případech není po pokusu o opravu možné zařízení vrátit zpět do původního
  stavu. Objednatel podstupuje toto riziko dobrovolně a je si vědom, že nelze uplatňovat 
  jakoukoliv náhradu.
- Doba vyřízení reklamace je stanovena zákonem na max. dobu 30 dní, počínaje dnem
  dnem přijet reklamovaného zařízení. Zpravidla tato záležitost bývá vyřízena v rámci
  několika dnů, výjimečně i několika hodin. Pro tuto volbu využijte jeden z výše uvedených
  kontaktů.

5. Nevyzvednuté zakázky  
- Zakázky, které nejsou do 30 dnů od zhotovení opravy předány zpět z důvodu
  překážek na straně objednatele (např. platební neschopnost, nekomunikace aj.) propadají
  do vlastnictví zhotovitele jako náhrada za provedené služby. Pokud cena opravy převyšuje cenu
  servisovaného zařízení (určí zhotovitel), je objednatel povinen tento rozdíl uhradit. Nestane-li se
  tak, přechází tato cena v dluh, který je soudně vymahatelný.

6. Ochrana osobních údajů  
- Uskutečněním objednávky či podepsáním předávajícího protokolu dává objednatel
  zhotoviteli souhlas ke shromažďování, zpracování a archivaci údajů o objednateli, a to až
  do doby odvolání tohoto souhlasu. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů musí
  být provedeno písemnou formou zaslanou na adresu zhotovitele. Osobní údaje
  objednávajících jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
  údajů, v platném znění.

7. Copyright  
- Webové stránky, jejich jakákoliv část, obrázky servisovaných zařízení, popisy, design webových 
  stránek, grafcké rozvržení systému jsou mým dušením vlastnictvím a nesmí být bez mého 
  souhlasu žádným způsobem zkopírovány nebo jinak využity. V případě porušení této právní
  doložky se vystavujete nebezpečí dle § 121/2000Sb.

  

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.1.2018.


