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PC Master.cz
Ročov 123
439 67 Ročov
chuchla@pcmaster.cz
t. 605014422
IČ 62442732
Informace o zařízení objednavatele
typ
výrobce
model
sér. číslo
imei
příslušenství
Popis závad
1
2
3
4
5
Obchodní a platbní údaje
Předběžná cena opravy
Způsob úhrady
Doprava

PCMaster.cz, dále jen zhotovitel odstraní vady zařízení, které jsou uvedeny v oddíle popis závad, a objednatel se zavazuje uhradit cenu opravy, v případě že se jedná o mimozáruční opravu.
Zhotovitel poskytuje na opravu 3 měsíce. Záruka na použitý materiál a ostatní práva a povinnosti stran smluvního vztahu zde v ýslovně neupravené se řídí platnými právními předpisy ČR. Nárok
na záruční opravu zaniká: pokud zařízení není funkční v důsledku chybně provedené instalace, pokud bylo zařízení provozováno v rozporu s návodem k obsluze, pokud byl do zařízení provedený
neodborný nebo neoprávněný zásah, pokud byla závada způsobena cizími látkami vniklými do přístroje, v případě vady, kterou objednatel způsobil skladováním mimo rozmezí teplot -25-55C,
baterie 0-49C, pokud vadu objednatel způsobil skladováním nebo provozováním ve vlhkém, prašném chemicky agresivním či jinak nevh odném prostředí, pokud byl předmět mechanicky
poškozen ze strany objednavatele, v případě poškození vlivem neodvratné události – živelná pohroma, v případě bylo li zařízení připojeno na jiné než předepsané napájecí napětí. Objednavatel
je povinen sdělit zhotoviteli bezpečnostní kód opravovaného zařízení a heslo pro spuštění operačního systému. V případě porušení této povinnosti nebo v případě uvedení nesprávného hesla či
kódu je objednavatel povinen uhradit zhotoviteli náklady spojené s případným odblokováním zařízení.
Objednatel je povinen před předáním zařízení do opravy zálohovat svá data v paměti zařízení, zhotovitel neručí za uchování dat v paměti zařízení. Pokud dojde při opravě ke ztrátě dat z paměti
opravovaného zařízení, není zhotovitel za tuto ztrátu odpovědný.
Cenu mimozáruční opravy stanovenou podle platného ceníku zhotovitele se objednavatel zavazuje uhradit hotově při převzetí opr aveného zařízení. V případě, že bude oprava provedena
později, než v předpokládaném termínu dokončení opravy uvedeném výše oznámí zhotovitel objednateli termín k vyzvednutí zařízení. Pokud si objednatel nevyzvedne zařízení ve lhůtě 14 dní od
předpokládaného termínu dokončení opravy, resp. Od písemné výzvy poštou nebo mailem je zhotovitel oprávněn po objednateli pož adovat úhradu poplatku za skladování zařízení ve výši 20Kč/
zařízení a den.
Jestliže si objednatel nevyzvedne zařízení do 2 měsíců od předpokládaného termínu dokončení opravy, resp. Od písemné výzvy, z hotovitel zašle poštou nebo emailem objednateli poslední výzvu
k vyzvednutí zařízení. Po marném uplynutí lhůty uvedené v poslední výzvě je zhotovitel oprávněn zařízení prodat a uspokojit své pohledávky vůči objednateli z výtěžku prodeje. Převýší-li výtěžek
prodeje pohledávky vzniklé zhotoviteli, bude rozdíl těchto částek zaslán objednateli poštovní poukázkou nebo bankovním převod em. V případě že objednatel odstoupí od smlouvy, zavazuje se
uhradit zhotoviteli částku za již vykonané práce a uhradit účelně vynaložené náklady. Objednatel se zavazuje uhradit účelně v ynaložené náklady i v případě, že zařízení je neopravitelné a bylo
vráceno bez provedení oprav.
Tato smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
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